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Editorial

Das diferenças às desigualdades
“As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e
humanizar.” (Adichie, Chimamanda Ngozi)

Abril chega como um sopro de esperança!
Para além de ser um mês de ressignificação e renovação de fé em razão da Páscoa cristã e judaica,
a divulgação da redução do número de casos ativos de covid-19 em decorrência do avanço da vacinação, desencadeou, em todo o país, a flexibilização das medidas restritivas de enfrentamento da
pandemia e, na Bahia, com a liberação dos festejos
juninos, estima-se a retomada do crescimento das
economias locais com a geração de empregos diretos e indiretos.
Ainda sob o manto das boas novas, o STJ, seguindo a Recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que trata dos julgamentos com
perspectiva de gênero, reconheceu, ao fato posto
em julgamento, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) para a proteção de mulheres
transexuais em situação de violência doméstica e
familiar. A decisão enfatiza a importância de se
interpretar a norma sob o paradigma da identidade de gênero e não do sexo biológico. A adoção do
protocolo para julgamentos sob a perspectiva de
gênero do CNJ corrobora com o entendimento de
que a concepção Kelseniana de conceber a realidade como uma imputação e o sistema jurídico como
um conjunto fechado de normas regras reflete uma
acepção equivocada de justiça. Ademais, o problema da ciência jurídica se resume a uma questão de
decidibilidade e esse processo decisório não se esgota na função do legislador (FERRAZ, 2014).
De outra banda, abril também trouxe à tona
velhas discussões sobre as diferenças e as desigualdades de direitos delas decorrentes. A notícia
de que uma adolescente negra foi tolhida em seu
direito à educação em razão da estética étnico racial evidencia a atualidade do racismo estrutural
normalizado e reproduzido na sociedade pelas
instituições. De acordo com os relatos, a adoles-

cente de 13 anos foi impedida de assistir aula no
Colégio Municipal Dr. João Paim, em São Sebastião
do Passé – BA, por ter um cabelo “não adequado
às regras” da escola da rede CPM (Colégio da Polícia Militar). A normalização da exclusão do corpo
negro reforça a imposição colonialista da estética
branca e demonstra que mesmo na ausência de
dispositivos que obriguem o negro a permanecer
em situação de desvantagens, as estruturas econômicas, sociais e políticas operam neste propósito (NASCIMENTO, 2016).
Neste contexto, é muito oportuno lembrar
que no momento denominado “descobrimento” do
Brasil, datado de 22 de abril de 1500, quando em
terras tupiniquins aportaram embarcações portuguesas, iniciou-se aqui um longo processo de
aculturação, assimilação, exploração e miscigenação. Das primeiras impressões sobre os nativos
que habitavam o novo mundo, narradas por Pero
Vaz de Caminha, extrai-se, além do desprezo pela
população nativa, a descrição da estética indígena como seres inferiores que não escondiam suas
“vergonhas”. Na história narrada pelos portugueses, eram selvagens, silvícolas, incapazes, e, assim,
permaneceram por muito tempo.
Chimamanda Ngozi (2019, p 23), ao discorrer sobre o perigo de uma história única, aponta que o poder se apresenta como a habilidade
não apenas de contar a história de uma pessoa
ou de um povo, mas de torná-la definitiva. A autora, em poucas linhas, induz profunda reflexão
acerca de como as relações de poder definem
como as histórias são contadas. Neste sentido,
se a história do Brasil se iniciasse com cultura e
modo de produção dos seus povos tradicionais,
talvez eles não estivessem no simbólico abril,
acampados, protestando no Distrito Federal
contra a mineração em suas terras e a Tese do
Marco temporal, cujo julgamento está pautado
para 23 de junho de 2022.
No século XVIII, a despeito do estabelecimento das bases filosóficas para se conceber a
unidade do gênero humano e a humanidade enquanto totalidade, os “povos selvagens” da Amé-

rica passam a ser qualificados como primitivos,
infantis e degenerados. A igualdade inserta nas
constituições modernas relegava as diferenças, e,
em meio ao debate acerca da cidadania, o discurso racial ganhou profundo destaque (SCHWARCZ,
1957). A desigualdade explica a hierarquia!
No Brasil republicano, o médico Nina Rodrigues, sob a influência das doutrinas raciais do
século XIX, afirmava a “impossibilidade de punir
da mesma maneira raças com níveis de evolução
diversos”, chegando, inclusive, a negar a igualdade humana prevista no Código Nacional. Não se
podia conceber a igualdade de direitos sem que
houvesse evolução (SCHWARCZ, 1957).
Nos idos de 1923, o emérito Professor Mario
Pontes de Miranda publicou artigo eugênico, no
qual se referia à importância da luta “pela regeneração somática de nossa Raça como condição
indeclinável de nossa sobrevivência política entre
as nações” (SCHWARCZ, 1957, p.282).
Essas produções cientificas e acadêmicas,
cujos ensinamentos perduram até a atualidade,
legitimaram no Brasil a criação de estereótipos
do delinquente e a criminalização de pessoas pelas agências de controle social. O negro no Brasil
não é naturalmente legitimado para ocupar espaços públicos, notadamente os espaços de poder,
mas é frequentemente abordado, revistado, encarcerado, alvejado e executado. O discurso da
capacidade intelectual questionável, sustenta o
epistemicídio nas Universidades e, não por outro
motivo, a recente posse de Giberto Gil na Academia Brasileira de Letras ocorreu sob amargas críticas e deméritos.
A história dos negros e indígenas na sociedade brasileira, tal como foi contada, e a simbologia
que lhes foi atribuída, afasta-os do gênero humano e da igualdade universal, privando-os do pleno exercício de direitos e garantias fundamentais,
bem como do reconhecimento da própria identidade. Dito isso, como bem salienta Abdias do Nascimento (2016, p. 112), esta conjuntura de acepções
teóricas e práticas tem sido obstáculo para que os
pretos e pardos sejam reconhecidos como seres
“íntegros”, “válidos” e “autoidentificados elementos constitutivos e construtores da vida cultural e
social brasileira”.

Com efeito, a ausência de amplo debate sobre questões estruturais, desde o “descobrimento”
enraizadas na sociedade, reforça ainda mais as desigualdades e as inúmeras violências institucionalizadas. Na atualidade, não há mais espaço para a
crença da existência de um sujeito universal cartesiano, e a aceitação das diferenças impõe uma
releitura, notadamente, dos processos de decidibilidade que sustentam todo o ordenamento jurídico. Para tanto, além da mobilização das minorias, entende-se a necessidade de ações concretas
das instituições de defesa e representação, inclusive a judicialização de demandas para viabilizar a
efetividade dos direitos negados e a promoção da
igualdade racial com direito fundamental.

Monica Antonieta
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.CONTRAPONTO
Por Manoel Teixeira de Matos

Sobre garotos-políticos
Causou-me certo estranhamento descobrir
a etimologia do vocábulo “infante”. Consoante o
léxico, infante deriva da justaposição entre o termo latino “in”, que designa negação, e o também
latino, mas arcaico, “fari”, que remete a um modo
peculiar de falar, de participar da vida pública. Infante, aos lusitanos, consistia em título nobiliário,
ostentado por aquele(a) filho(a) do Rei ou Rainha,
mas que não era primogênito, portanto, não herdaria o reino. Infante é, pois, aquele de quem não
se pode responsabilizar pelo falar. “Les enfants qui
s’effraient du visage qu’ils ont barbouillé”2, brinca
Blaise Pascal.
A responsabilidade jurídica e, sobretudo, jurídico-penal de jovens tem sido objeto de intensa
disputa política atualmente. A propósito, tramita
no Congresso, entre outras, a PEC 32/2019, sob a
autoproclamada autoria do Senador Flávio Bolsonaro, que pretende reduzir a maioridade penal aos
16 anos, para todas as infrações penais, e aos 14
anos, para delitos hediondos ou alguns dos equiparados (tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, terrorismo, organização criminosa e associação criminosa).
A par disto, temos assistido, com certa perplexidade e profundo mal-estar, a uma sucessão de
eventos, no mínimo desabonadores, envolvendo
alguns personagens da cena política nacional: um
deputado federal afirmou publicamente ser contrário à criminalização do nazismo; um deputado
estadual foi flagrado ao compartilhar a opinião de
que mulheres refugiadas seriam mais sexualmente
disponíveis em virtude de sua peculiar vulnerabilidade; um deputado federal eleito veiculou em suas
redes sociais um vídeo em que afirma bastarem um
cabo e um soldado para “fechar o Supremo”, ante

a alegada impopularidade do Pretório Excelso; e
recentemente, um vereador tem sido acusado de
atentar contra a dignidade sexual de ex-integrantes de seu gabinete, além de, supostamente, produzir e armazenar material de cunho pornográfico
envolvendo adolescentes.
Para além do mérito das imputações, conclamo aos leitores para que voltem sua atenção
a elemento comum a todos os casos: são condutas infracionais atribuídas a parlamentares que, à
época, possuíam menos de 35 anos de idade. E o
que isso tem implicado? Evocam, todos eles, em
seu favor, uma dada leviandade, ínsita, aduzem, a
sua jovialidade. Nada mais que arroubos juvenis, a
tão-só reclamar uma admoestação, sucedida pela
pública retratação, de modo que as brilhantes e
promissoras jornadas devem prosseguir. Incólumes. “Eu já adverti o garoto”, disse o então candidato à Presidência, Jair Bolsonaro, em favor de um
daqueles atores, seu filho não-primogênito, um
infante. “Deixa os garoto brincar”, disse o Xará, em
sua canção (2014).
Ao cotejarmos os dois cenários: o desejo político de atribuir voz (criminal) a adolescentes em
conflito com a lei e a recusa de políticos em assumirem a responsabilidade (parlamentar) sobre
sua parole, vemo-nos diante de uma ficta aporia,
melhor compreendida ao lançarmos luzes sobre o
maior equívoco do positivismo lombrosiano.
Como sabemos, Cesare Lombroso (2001) desenvolve sua teoria do criminoso nato a partir do
raciocínio indutivo, ao realizar a autópsia, majoritariamente, em corpos de pessoas encarceradas,
ou seja, pessoas identificadas pelo sistema punitivo italiano de sua época. Vulneráveis a ponto
de serem identificadas, mas este aspecto, veicu4
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lado pela criminologia crítica contemporânea, foi
eclipsado por Lombroso, que julgou encontrar no
atavismo a quintessência da criminalidade.
Se fosse verdade, seria prescindível a atuação do sistema de justiça, pois a propensão à
delinquência – fator criminógeno identificável
fenotipicamente – serviria de critério seguro o
bastante para recondicionar as interações sociais,
distinguindo-se, ex ante, potenciais infratores de
cidadãos ordinários, “homens e mulheres de bem”.
Àqueles, a masmorra, o degredo ou o cadafalso; a
esses, a compreensão do caráter episódico e circunstancial da infração. Assim, e apenas assim, o
paradoxo do desejo político pela responsabilização criminal de adolescentes é desfeito. Mas em
que medida esta (dis)solução se revela compatível
com o discurso jurídico?
O discurso jurídico manifesto supõe identidade de tratamento àqueles que se encontram
sob igualdade de circunstâncias. Não constitui
esforço teórico afirmar que o postulado “Ubi eadem ratio ibi idem jus” alicerça a Res Publica e,
em última análise, confere legitimidade ao exercício da violência simbólica inerente à Jurisdictio. Dizer o direito é dizê-lo o mesmo, para todo e
quem quer que exerça uma mesma performance.
Identificamos, todavia, na retórica punitivista, sobretudo quando seus atores encontram-se
potencialmente implicados, uma lógica dual, que
frustra qualquer possibilidade de manifestação do
fenômeno jurídico, antepondo-se ou sucedendo a
decisão jurídica, mas nunca a esta contemporânea.
Ao Outro, sobre o qual tão bem nos falam Grada
Kilomba (2019) e Neusa Souza (1983), as garantias e
direitos traduzem obstáculos à responsabilização
(ou eliminação) de um problema-em-si; Ao meu, as
garantias e direitos são desnecessárias para pre-

servar a dignidade-em-si de uma existência meritocrática. Em ambos os cenários, a aplicação do
Direito encobre os reais vetores que orientaram,
a priori, a diferença entre uma existência digna
e outra, problemática. Se em Lombroso o critério distintivo operacional consistia na ficção do
atavismo, a retórica política hodierna cinge-se a
apostar numa sensação difusa de medo para lastrear sua agenda, repressiva, segregadora e criminógena (DIAS; ANDRADE, 1997).
Quando não admito que o meu filho, eterno
infante, experimente as mesmas consequências
impostas aos filhos alheios, algo “se perdeu, se
quebrou, está-se quebrando” (VELOSO, 1992).

REFERÊNCIAS
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 1997;
DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manoel da Costa.
Criminologia: o homem delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra Editora, 1997;
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de
racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019;
LOMBROSO, Cesare. O Homem delinquente. Porto Alegre:
Ricardo Lenz Editor, 2001;
Michaelis. Moderno dicionário da língua portuguesa. São
Paulo: Melhoramentos, 1998;
PASCAL, Blaise. Pensées. Paris: Gallimard, 2008;
SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro: ou as vicissitudes
da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio
de Janeiro: Edições Graal, 1983;
VELOSO, Caetano. Americanos. In: Circuladô Vivo. Rio de
Janeiro, Polygram, 1992;
XARÁ. Deixa os Garoto. In: Nós somos a crise. Produção:
Damien Seth. 2014.

MANOEL TEIXEIRA DE MATOS

Mestre em Direito Público (UFBA), Assessor Jurídico da Procuradoria de
Justiça Criminal (MPBA) e Professor de Ciências Criminais nos cursos de
graduação e pós-graduação (Unifacs).

5

Lirismos Insurgentes

Jesus Chorou, Agora Nois Chora
Todos os dias nascem patinhos feios
e, para a minha sorte,
conheço o final da história que não querem me
contar.
Sabe a c0mbustã0 dos dias?
O desejo pela vida? O tesão em continuar?
Foi roubado de mim
quando primeiro tentaram me matar.
Todos os dias enfrento o crime do linchamento,
como bem lembra o colega Ney.
Quero ser gente, mas não posso amar.
Fico de c4ra com quem se alia por conveniência
usando meu corpo como token
para seu próprio bem-estar.
Can$ado dos espaços e da visibilidade
eu quero a oportunidade de sonhar.
Quero dinheiro lícito na conta, maconha livre,
passar mais de uma semana sem chorar.
Mano Brown cantou a racionalidade penal antes do
Catar...
"Diz que homem não chora, 'tá bom, falou".
Quer crime pior que esse?
Eles matam a gente com a caneta.
Tudo que é típico, ilícito e culpável
vira aceitável
quando se trata de matar gente como eu.
Nem parece que cresci escutando repente.
Lembro de Caju & Castanha
mais do que me lembro dos parentes.
Fico com o poeta GOG
e não no mormaço das Academias
e dos escritórios de advocacia.
Deixo o recado ao público-alvo:
revolucionários do Brasil:
FOGO NO PAVIO!
João Pablo Trabuco
Autor do livro ABIOTO SERTANEJO (Editora
Caravana, 2021), advogado, professor mestre
em direito pela UFBA e poeta do futuro
inventado.
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NO FRONT

Por Ana Paula Graboski de Almeida

N

o ano de 2017, na Argentina, Micaela García foi estuprada e assassinada por um homem em liberdade
condicional decorrente de uma condenação por
estupro. Na oportunidade, jornalistas e políticos
agitaram a opinião pública, valendo-se do feminicídio como uma desculpa para uma ofensiva pelo
endurecimento das condições de execução da
pena. Nesse contexto, o coletivo feminista “Ni una
a menos” publicou um manifesto intitulado “No en
nuestro nombre: Ni demagogia punitiva ni garantismo misógino”.
Em síntese, o referido manifesto repudiava
iniciativas punitivistas do Poder Legislativo em
nome da luta feminista, ao passo em que reivindicava políticas públicas capazes de evitar a ocorrência desse tipo de violência. Segundo o coletivo, o recrudescimento da penalização não era
mais que demagogia punitiva frente à indignação
social, “como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa quando estamo muertas”
(NIUNAMENOS).

A Declaração sobre Eliminação da Violência contra as Mulheres (1993) – instrumento de
Direito Internacional - estabelece que a violência contra a mulher é “qualquer ato de violência
baseada no gênero que resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo ameaças
de prática de tais atos, a coerção ou a privação
arbitrária da liberdade, que ocorra na vida pública ou privada”. No âmbito nacional, embora a
Constituição Federal não tenha tratado explicitamente da violência contra a mulher, algumas
alterações na legislação infraconstitucional foram implementadas, após a década de 1990, no
sentido de abarcar também a violência de gênero
(BARSTED, 2011). Dois exemplos são a Lei Maria
da Penha (Lei 11.340/2006) e a Lei 13.104/2015,
que altera o Código Penal (Decreto-lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940), a fim de incorporar
o feminicídio como circunstância qualificadora
do homicídio, além da inclusão deste no rol dos
crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990).
7
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O que se verifica é que grande parte desses
esforços são orientados por uma lógica punitivista, centrada no sistema penal, evitando, sistematicamente, a desigualdade estrutural imposta pelas
hierarquias de gênero. Ocorre que o controle penal
tem se mostrado estéril para a proteção das mulheres, inclusive pelo seu caráter histórico intrinsecamente patriarcal; haja vista que o aparato punitivo
atua no agravamento da dominação masculina nas
relações de gênero (ANDRADE, 2012).
A criminologia feminista já se ocupou de denunciar a ineficácia do sistema penal, seja pela revitimização da mulher e pela incapacidade de prevenir novas situações de violência (ANDRADE, 2012),
seja pela subvalorização que promove das especificidades das violências de gênero (CAMPOS; CARVALHO, 2011). De modo semelhante à criminologia
crítica, que apontou a importância do racismo e
do capitalismo na manutenção do sistema penal, a
criminologia feminista empreendeu uma mudança
significativa no pensamento criminológico ao demonstrar que a dominação patriarcal também integra as estruturas do controle punitivo.
Partindo dessa perspectiva crítica, podemos
encontrar inspiração na experiência de Rojava, no
Curdistão Sírio, onde o Confederalismo Democrático, uma teoria baseada na ecologia, na libertação
de gênero e no anticapitalismo, vem sendo posta
em prática. Em síntese, o Confederalismo Democrático é uma forma de administração política mul-

ticultural orientada ao consenso, com práticas que
visam à criação de formas organizativas que possibilitem o autogoverno (AYBOGA, 2017). O seu sistema judicial é composto por diferentes níveis: os
Comitês de Paz e Consenso que atuam em nível comunitário a partir de uma estrutura dupla, na qual
os comitês mistos tratam de conflitos e crimes, e os
comitês femininos se responsabilizam pela violência patriarcal, sempre buscando resolver os casos
por meio do consenso; nos níveis seguintes estão
os Tribunais Populares, os Tribunais Regionais e um
Tribunal Constitucional, criado com o objetivo de
implementar a Constituição de Rojava (2014), além
de um Parlamento de Justiça, cuja responsabilidade
é assegurar que o sistema de justiça se desenvolva
de acordo com os princípios democráticos da sociedade curda.
O feminismo é a coluna vertebral do Confederalismo Democrático, sendo o reconhecimento da
matriz patriarcal da sociedade fundamental na sua
transformação. Assim, também foram criados conselhos de mulheres responsáveis por seminários de
formação, que tratam de assuntos como constructos de gênero, sexualidade, identidade, diversidade
e desigualdade, destinados para mulheres, homens
e crianças. Os conselhos se apresentam como espaços de trabalho político, de apoio mútuo e também
de tomada de decisões. Efetivamente, para o movimento das mulheres curdas, a educação é o ponto
principal para o empoderamento e destruição do
patriarcado, uma vez
que “não apenas precisam mudar as condições
objetivas para conseguir
uma participação efetiva
das mulheres, mas também precisam mudar as
condições
subjetivas”
(VÀZQUEZ, 2016, p. 169).
Ayboga
(2017)
sustenta que o sistema
judiciário obteve avanços notáveis no campo
do direito penal, deslocando-se da lógica punitivista para uma forma de
justiça restaurativa, que busca o consenso na resolução dos conflitos, incluídos aqueles envolvendo
violência patriarcal. Como consequência, o número
de crimes diminuiu, especialmente aqueles que envolvem violência de gênero, ou violência patriarcal,
graças à perspectiva feminista e democrática, não
apenas no que tange à resolução de conflitos, mas
também na tentativa de reestruturação social a

Efetivamente, para o
movimento das mulheres
curdas, a educação é o
ponto pricinpal do empoderamento e destruição do
patriarcado (...)
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partir de uma base democrática e de igualdade de
gênero.
Não se trata, por fim, de transpor o modelo
adotado em Rojava para a nossa realidade, dadas
as especificidades de cada contexto, mas de abrir
mão do punitivismo, como resposta fácil e ineficaz, em nome de empreendimentos realmente
comprometidos com o bem-estar das mulheres,
sem medo de enfrentar as desigualdades estruturais de um sistema que segue nos impondo as mais
diversas formas de violência.

(Org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva
jurídicofeminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 13-37, 2011.
CAMPOS, Carmen Hein de; CARVALHO, Salo de. Tensões
atuais entre a criminologia feminista e a criminologia crítica:
a experiência brasileira. In: CAMPOS, Carmen Hein de
(Org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva
jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
NIUNAMENOS. No emnuestro nombre. Disponível em:
<http://niunamenos.org.ar/manifiestos/no-en-nuestronombre/>. Acesso em: 10 mar. 2022
VÀZQUEZ, Jordi. A revolução ignorada: Liberação da
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A Constituição contra
o in dubio pro societate
Por Alex Agra Ramos

é: no hipotético, falamos em ação como um meio
para um determinado fim, no categórico, a ação é
o próprio meio. Essa diferenciação na ação moral
implica em uma lei universal humanitária fundada
no imperativo categórico, expressa na frase “Age
de tal maneira que uses a humanidade, tanto na
tua pessoa como na pessoa de qualquer outro,
sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.” (KANT, 1974, p.229).
Aliás, essa formulação de Kant é fundadora
do conceito de dignidade humana: o ser humano
como fim em si mesmo, nunca como meio para
determinado fim. O dever ser é a esfera dos imperativos. Como deve agir o ser humano? Kant é
muito claro ao afirmar que

Em primeiro lugar, o leitor precisa entender
do que se trata a natureza neokantiana do Direito.
Kant é um autor clássico da filosofia que separou
dois conceitos: o noumenon e o fenômeno (KANT,
2015). Kant, ao fazer essa diferenciação, possuía
uma premissa: enquanto o fenômeno; isto é, a coisa para si, é cognitivamente inacessível para o ser
humano; o fenômeno, isto é, a coisa em si, é perfeitamente cognoscível. Essa diferença entre coisa
em si e coisa para si, ou em outras palavras, entre
noumenon e fenômeno, é que dá origem ao caráter
deontológico do Direito. Casa-se a essa gnosiologia
kantiana a sua noção de imperativo categórico.
Os imperativos categóricos são princípios
práticos, que representam uma necessidade objetiva de ação, com uma finalidade em si mesma.
O fundamento da ação moral, aqui, torna-se esse
princípio que faz referência a uma ação prática,
cuja moralidade está condicionada tão somente
a essa própria ação, e não a uma finalidade outra
como no imperativo hipotético. O raciocínio aqui

O dever exprime um tipo de necessidade e conexão com fundamentos
que não aparece de outro modo em
toda a natureza. O entendimento só
conhece aí aquilo que é, foi ou será. É
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do processo. Isso é uma prova de como as normas, nesse caso, as normas que impõem regras do
jogo (e arrisco dizer que o processo penal é uma
das formas de observar as regras do jogo da democracia), se sobrepõe, corretamente, à pretensão de uma apreensão totalizante da realidade, e,
portanto, da verdade. Por isso, o direito trabalha
com abstrações irrazoáveis.
Uma abstração irrazoável é aquela que, por
essência, não parte da razão. A razão como a capacidade humana de apreender a realidade através da mente. Ou seja, a abstração irrazoável é
aquela que não parte da realidade (CHASIN, 2009).
De outro modo, são, por exemplo, as teorias do
contrato social. Nenhuma dessas teorias parte de
uma realidade para construírem suas abstrações.
Categorias como: estado de natureza, contrato
social, direito natural, nunca existiram historicamente como fato, apenas como ideias. Essas teorias do contrato foram adotadas para justificar a
existência do Direito, e mesmo com a adoção do
juspositivismo e, posteriormente, do pós positivismo, duas ideias nunca deixaram de pairar sobre
a mente dos juristas, inclusive dos historiadores
do Direito: a ideia de que o direito é ontopositivo,
isto é, é elemento essencial da sociabilidade, e a
ideia de que o direito é uma forma de resolução de
conflitos sociais.
Um estudo do surgimento do Direito como
ele realmente é, mostrará duas faces: a história
da origem do Estado e suas formas de dominação (MASCARO, 2013), por um lado, e a história
da luta da classe operária por incluir, dentro do
sistema de normas, algo que lhe possa minimizar
as miseráveis condições de sobrevivência (EDELMAN, 2016). A farsa sobre o papel do Direito recai
também sobre a farsa acerca das funções da pena,
mesmo na sua versão progressista como proteção
de bens jurídicos como em Roxin em “A Proteção
de Bens Jurídicos Como Função do Direito Penal”,
e na sua versão um pouco mais “conservadora”,
se assim podemos chamar, como reafirmação da
norma, como em Jakobs em “Proteção de Bens Jurídicos? Sobre a legitimação do Direito Penal”. As
funções declaradas da pena em nada tem a ver
com as suas funções não declaradas, ou seja, com
suas funções reais (DOS SANTOS, 2021), e fazem
parecer que o Direito ocupa um papel em uma espécie de tutela da sociedade.
Mesmo um conservador como Jakobs defende a diferença entre um Direito Penal do Cidadão
(DPC) e um Direito Penal do Inimigo (DPI). Mas ao
fazer isso, impõe doutrinariamente a diferença de

impossível que algo deva ser aí de outro modo, a não ser como de fato já o
é, em todas essas relações temporais;
o dever, no entanto, caso só se tenha
em vista o curso da natureza, não tem
absolutamente nenhum significado.
Nós não podemos, de forma alguma,
perguntar o que deve acontecer na
natureza; menos ainda as propriedades que um círculo deve ter; devemos
perguntar apenas o que aí acontece,
ou quais as propriedades que o último
tem. (KANT, 2015, p. 343 e 344).

Todas as normas do Direito têm caráter
deontológico, que deriva dessa visão kantiana. O
Direito, ao trabalhar com a coisa para si, isto é, o
fenômeno, mas não reconhecer a coisa em si, nega
aquilo que possamos chamar de verdade real. Se
a verdade é uma característica das ideias quando
elas estão em relação de igualdade com a realidade (BUNGE, 2010), não podemos acreditar que o
Direito trabalhe com a realidade. A própria noção
de “verdade real do processo” é absolutamente
contaminada. Se o direito é deontológico, trabalha
com o dever-ser (e a norma é sempre um dever-ser), e, portanto, não pode nunca trabalhar com
aquilo que real é, ou seja, com o real.
O Direito trabalha com uma noção parcial
de verdade. O processo é o que conecta o fato com
a norma. A aberração de acreditar em uma verdade do processo como igual à verdade dos fatos é
expressa no impeditivo das próprias normas: o in
dubio, independente da forma que você o entenda,
ou seja, a dúvida, já é a prova da incapacidade de
reprodução do real no âmbito do processo. Outro
exemplo é a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada: se uma prova é obtida por meio ilegal, ela
não é admita. Isso não quer dizer que a prova não
tenha um conteúdo que reproduza em algum grau
a realidade2, mesmo assim, ela pode ser excluída
Se fôssemos elevar à última potência, ao trabalhar com
um conceito parcial de verdade, o Direito não trabalha
com a verdade, porque a verdade é a apreensão ontológica
totalizante da realidade. A verdade parcial seria, portanto,
uma contradição em termos, porque ou existe a verdade,
ou a parcialidade, isto é, a verdade para si, portanto, uma
não-verdade.
2
Em algum grau, porque prova documental, prova
testemunhal, e todos os meios de prova possíveis estão
sempre a serviço da argumentação. A prova é acessória
diante da arma fundamental do Direito: a argumentação
lógica.
1
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condições de aplicação entre eles. O DPI não pode
substituir o Direito Penal do Cidadão sob o risco
de ser, inclusive, ineficaz (JAKOBS, MELIÁ, 2015).
O Direito Penal do Inimigo parte do princípio de
que alguns indivíduos representam um perigo
tão grande para a existência do contrato social,
isto é, do Estado, que o DPC não pode ser aplicado a eles. Assim, é a periculosidade do agente que
determina a aplicação de um ou de outro tipo de
Direito Penal. Esse critério de periculosidade diz
respeito à capacidade oferecer uma ameaça real
ou não à existência do Estado, e se conecta com a
visão de Jakobs sobre o Direito Penal como função de reafirmação da norma. Essa visão do autor
deriva da visão hegeliana de que o crime é uma
negação do Direito, e, portanto, a pena é uma negação da negação, portanto, uma afirmação (HEGEL, 1997). Mas nem mesmo nessa teoria pode se
amparar o in dubio pro societate.
Ao apresentar-se como oposição ao in dubio pro reo, pressupõe que o réu deveria estar em
lado oposto à sociedade, ao invés de produto dela.
Em Jakobs, ao crime comum é aplicada uma pena
como reafirmação da norma perante à sociedade,
sem que o criminoso, no entanto, deixe de fazer
parte dela. O único local onde cabe o pressuposto do réu como estranho à sociedade3 é no DPI.
Mas a pena, nesse caso, é a custódia de segurança, porque questiona-se a culpabilidade. E não é
dessa forma que procedem os defensores do in
dubio pro societate. Na medida em que o crime é
um produto social, não há que se opor réu e sociedade, porque o primeiro é parte constituinte
da segunda, e não pode o crime atuar como critério de exclusão. A exclusão da sociedade implicaria no não reconhecimento do réu como sujeito de Direito, o que por si só, viola o Princípio da

Dignidade da Pessoa Humana, deixando o réu de
ser sujeito de Direito para ser objeto do Direito,
portanto, o indivíduo seria meio (de aplicação da
pena), e não fim em si mesmo. Conclui-se: ou aplica-se o Princípio da Dignidade Humana, explícito
e consagrado na Constituição Federal, ou rasga-se
essa mesma Constituição em nome do que sai das
cabeças conservadoras do Judiciário.
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fora do Enigma de Kaspar Hauser, e, portanto, não seja de
alguma forma produto da sociedade?
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O cabimento das medidas
assecuratórias para garantir o
confisco alargado
Por Anna Beatriz Sartorio Ramos da Silva e Rafael Junior Soares

A Lei Anticrime (Lei 13.964/2019) trouxe diversas alterações na legislação penal brasileira,
sendo uma delas o confisco alargado (art. 91-A, CP),
que permite ao juiz a declaração de perda, como
produto ou proveito do crime, do patrimônio do
condenado que se mostrar incompatível com o
rendimento lícito. Em outras palavras, caberá ao
condenado demonstrar a procedência lícita de seu
patrimônio. Dito isso, não há necessidade de demonstração de conexão entre o delito e os bens
confiscados, da mesma forma que será cabível
quando se observar a desproporção entre valores
declarados ao órgão de controle e aqueles ostentados pelo condenado (RIOS; COSTA, 2020, p. 23).
Segundo Carvalho (2021, p. 18-19), essa modalidade de perda em razão da condenação penal
ampliou os poderes atribuídos aos magistrados,
fixando mais uma hipótese de efeito secundário
extrapenal. No entanto, o tema é muito controvertido, pois a lei surgiu com lacunas (p. ex.: a questão
procedimental, medidas assecuratórias, ônus da
prova etc.1), gerando dúvidas quanto à possibilidade da aplicação de medidas assecuratórias para
assegurar o valor do confisco alargado.
Diante disso, o objetivo do presente estudo
é verificar a incidência das medidas assecuratórias
a fim de assegurar a quantia referente ao confisco
alargado, em especial porque as cautelares reais
têm ganhado cada vez mais espaço na prática forense, chegando-se a uma verdadeira patrimonialização da repressão criminal, de acordo com Lucchesi (2021, p. 520), de modo que a invocação do novo
instituto pode representar significativa diferença mais gravosa - em termos de restrição patrimonial.

O Código de Processo Penal traz medidas
cautelares, que são medidas aplicadas antes do
trânsito julgado e visam assegurar o resultado do
processo. Uma das principais características das
medidas cautelares é a taxatividade, ou seja, só
existem as discriminadas na lei. Essas podem ser
pessoais ou reais, as primeiras recaem sobre a liberdade e as segundas, sobre o patrimônio, sendo
que a principal intenção das medidas assecuratórias é garantir a indenização da vítima.
Com a Lei Anticrime, foi instituído no Código Penal o chamado confisco ou perda alargada
no artigo 91-A e, segundo Rosa (2021, online), essa
medida foi adotada para que organizações criminosas sofram maiores perdas patrimoniais englobando ativos não ligados diretamente à conduta
investigada, o que desestimula a criação e continuação das atividades criminosas.
A doutrina afirma que esse instituto traz
uma noção muito ampla do que é patrimônio do
condenado, o que permite o avanço do confisco
não somente sobre todos os bens de titularidade
do condenado, como também sobre os bens em
relação aos quais tenha o domínio e o benefício
direto ou indireto (CARVALHO, 2021, p. 23). Ainda
sobre o confisco alargado, Carvalho (2021, p. 23)
diz que é o condenado quem deverá demonstrar
a procedência lícita do patrimônio, invertendo-se
de forma desarrazoada o ônus da prova, pois caberá ao próprio acusado afastar a incompatibilidade
alegada entre o seu patrimônio e seus rendimentos lícitos. Além disso, o instituto possui sérios
problemas quanto à presunção de inocência e à
responsabilidade penal subjetiva.
Desse modo, é possível verificar que não há
nenhuma medida cautelar específica para o confisco alargado e não seria possível enquadrá-lo naquelas já previstas no CPP, pois a perda alargada não
visa assegurar o interesse da vítima. Dito isso, como
forma de reforçar o argumento acima exposto, é
possível verificar que, no PL 4850/2016 (10 Medidas
Contra a Corrupção), o texto legal estabelecia “as
medidas assecuratórias previstas na legislação pro-

É interessante notar, por exemplo, que o PL
4850/2016 (10 Medidas Contra a Corrupção) previa o
procedimento a ser seguido pelo magistrado após a
condenação com trânsito em julgado para adoção do
confisco alargado. No entanto, o dispositivo atualmente
vigente foi silente quanto ao assunto. Disponível
em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2080604. Acesso em: 13
fev. 2022.
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cessual e a alienação antecipada para preservação
de valor poderão recair sobre bens, direitos ou valores que se destinem a garantir a perda a que se refere este artigo” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2022).
Soares (2011, p. 13-14) afirma que há muito
se tem criticado o uso abusivo das medidas cautelares reais, muitas vezes com valores astronômicos fixados para fins de cálculo da quantia a ser
indisponibilizada. Nesse contexto, observa-se que
autorizar o bloqueio de valores baseado no confisco alargado é conceder verdadeira carta branca ao
Estado na restrição patrimonial.
Por outro lado, há quem defenda a possibilidade do uso de medidas cautelares reais, em
especial sob o argumento de que “impõe-se verdadeira interpretação extensiva do art. 91, § 2º, do
CP, para que também seja admitida a utilização das
medidas assecuratórias previstas no CPP” (LIMA,
2020, p. 54). Note-se, inclusive, que o art. 91, §§
1º e 2º, que autorizou a “perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime
quando estes não forem encontrados ou quando
se localizarem no exterior”, estabeleceu de forma
específica a incidência de medidas assecuratórias,
diferentemente do confisco alargado que não recebeu o mesmo tratamento pelo legislador.
Além do mais, uma das características das
medidas cautelares patrimoniais é a taxatividade,
pois não seria possível alterar ou criar novas hipóteses, sem respaldo em lei, para a aplicação no
caso da perda alargada. Então, como não há previsão específica e as medidas já existentes não são
adequadas ao confisco alargado por não se tratar
de interesse da vítima, pode-se afirmar que é melhor não aplicar nenhuma medida assecuratória
do que aplicar uma genérica.
O confisco alargado é uma modalidade de
perda ainda nova no ordenamento jurídico brasileiro e a lei trouxe diversas lacunas acerca de
sua aplicação. Visto que não há especificação de
alguma medida assecuratória adequada ao confisco alargado, seria melhor a não aplicação de
nenhuma já existente. Da mesma forma, existem
outros problemas a serem levantados como óbice
ao uso de medidas cautelares reais para assegurar
o confisco alargado, tais como “(i) a referibilidade
inerente às medidas cautelares, (ii) a inexistência
de ‘poder geral de cautela’ no processo penal brasileiro e (iii) a exigência de demonstração de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens”
(LUCCHESI, 2021, p. 533).
Portanto, como a lei traz que as medidas assecuratórias são taxativas e sendo o principal obje-

tivo dessas a garantia da indenização da vítima, diferentemente do objetivo do confisco alargado que
é desestimular organizações criminosas, é possível
afirmas que as medidas assecuratórias não são cabíveis com o fim de garantir o confisco alargado.
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O reconhecimento de pessoas no
processo penal e o caráter retórico
do princípio da legalidade
Por Gabriela Mendes Machado

Nos últimos tempos, ganhou destaque a crítica que os pesquisadores do processo penal, da
psicologia e da filosofia vinham fazendo, há tempos, acerca da banalização do descumprimento das
normas procedimentais previstas no artigo 226 a
228 do Código de Processo Penal, os quais disciplinam o reconhecimento de pessoas e coisas.
Do ponto de vista da mente, estudiosos vêm
demonstrando porque não podemos sacralizar as
nossas impressões, haja vista que a nossa memória é permeável por um sem número de fatores
externos, inclusive pela atuação de terceiros. A
percepção cartesiana de que a mente humana é
transparente a si mesma já foi colocada em xeque
com a descoberta do inconsciente, na psicanálise
(FREUD [1916], 2014), e atualmente há filósofos da
mente que vêm sustentando que os estados men-

tais do indivíduo não só costumam ser inconscientes, mas sempre o são (CARRUTHERS, 2017).
No vídeo intitulado “A ficção da memória”,
Elizabeth Loftus explica acerca da criação de falsas memórias, as quais podem levar – e frequentemente levam – a condenações absurdas, graves,
injustas quando ocorrem no âmbito do processo
penal. Estudos no Projeto Inocência norte-americano demonstram que 69% de condenações revistas após a realização de exames de DNA envolviam
reconhecimento de pessoa feito de forma equivocada. Também há estudos como o feito pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege) e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro
(DP-RJ) que demonstram que mais de oitenta por
cento dos suspeitos que são reconhecidos em
procedimentos criminais são negros.
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Os problemas do reconhecimento equivocado têm sido estudados com afinco por estudiosos como Lilian Stein, William Cecconello,
Janaína Matida, Gustavo Noronha de Ávila, Marcella Mascarenhas, Saulo Mattos, Cleifson Dias,
Rafaela Garcez, dentre outras e outros, tendo
destaque pesquisa feita para o Projeto Pensando
o Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos
do Ministério da Justiça, que foi coordenada pela
Professora Lilian Stein e que teve o Prof. Gustavo
Noronha de Ávila como pesquisador e foi divulgada no ano de 2015 no endereço eletrônico no
Ministério da Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal proferiram, recentemente, decisões muito importantes acerca da necessidade
de cumprimento da norma legal que disciplina o
procedimento de reconhecimento de pessoas1.
A relevância do tema levou o CNJ a instituir, por
meio da Portaria n.º 209/2021, Grupo de Trabalho destinado à “realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação que estabeleça
diretrizes e procedimentos para o reconhecimento
pessoal em processos criminais e sua aplicação no
âmbito do Poder Judiciário” visando a reduzir a incidência de condenações equivocadas a partir do
reconhecimento de pessoas.
Apesar de todo esse necessário engajamento, pessoas seguem sendo condenadas a partir de
reconhecimentos mal feitos que servem, não raras
vezes, como o único sustentáculo à preponderância da hipótese acusatória que, diz-se, é apto ao
afastamento do estado constitucional de inocência, em verdadeiro retorno ao sistema de tarifação
de provas.
O que parece, então, é que o conteúdo da
lei pouco importa, desde que alguém ache, convença-se, que determinado indivíduo é culpado
pela prática de um crime. A produção probatória
também não tem relevância, porque sempre haverá um reconhecimento feito pela vítima (ainda que equivocado), uma “palavra do policial” e
uma “palavra da vítima”, com valor absoluto e a
priori, para salvaguardar a homologação de um
resultado do processo que se espera desde o inquérito policial.
O problema da desconsideração dos riscos
de um reconhecimento mal feito é gravíssimo e
vem sendo apontado com maestria pelos estudiosos mencionados anteriormente. O mais grave

problema, no entanto, é o corriqueiro descumprimento ao devido processo legal, que é homologado diariamente na prática do processo penal.
Não adianta que estabeleçamos novos critérios
para que sejam distribuídas as chances de erro no
reconhecimento de pessoas se nem os critérios
incipientes e insuficientes (é bom que se diga) do
texto legal, da década de 1940, em 2022 ainda não
conseguem se ver cumpridos. Possivelmente, o
cumprimento do que determina a lei sobre o tema
já seria capaz de salvar um ou outro inocente de
condenações indevidas. A norma em questão já
está senil e não surpreenderia se fosse enterrada
sem ser cumprida.
É bom que se criem novos procedimentos
para o reconhecimento de pessoas, que vão ao
encontro dos avançados estudos em psicologia do
testemunho, de forma a minorar os erros dessa
máquina de moer gente pobre que é o processo
penal. É urgente, contudo, que compreendamos
que o respeito ao princípio da legalidade não é
entrave à rápida consecução dos fins do processo penal (em uma perspectiva instrumentalista e
punitivista), como fez entender Francisco Campos na Exposição do Motivo do CPP e segue-se
entendendo, mesmo após a entrada em vigor da
Constituição Federal de 1988. É prática civilizatória que nos separa do arbítrio.
Leal (2021) denuncia o vandalismo da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (o decreto-lei n.º 4.657/42, a LICC da ditadura varguista
repaginado e renomeado para LINDB – porque no
Brasil a troca de nome da lei a torna democrática,
aparentemente) ao conceder, em seus primeiros
artigos, especialmente o quarto e o quinto, liberdade sem bordas a quem é dado aplicar a lei, que
pode, inclusive, interceptar o conteúdo da própria lei. Algo assim: onde consta “Art. 226. Quando
houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma”,
leia-se: “a norma contida no artigo 226 constitui
mera recomendação (...)”.
A isso, Rosa Maria da Cunha intitulou “o
caráter retórico do princípio da legalidade”. Nos
dizeres da autora, por meio do princípio da legalidade, o sistema penal oferece sua fachada de
ouro, a prestigiada pose liberal. Mas, no casuísmo,
o segredo é desvelado, mas por seu estatuto de
segredo (e não pecado) aceito como solução legítima (CUNHA, 1979, P. 131). Por meio da legalidade,
oferecem-se instrumentos para excepcionar a legalidade. E disso, o processo penal é farto. Não só
ao dizer a norma onde não há norma, mas ao con-

Vide habeas corpus n. 652.284/ SC e n.º 598.886/SC (STJ)
e RHC 176025 (STF).
1
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ceder ao texto legal conteúdo diverso do que dá
conta a interpretação literal (expressa), em atendimento a critérios indemarcados e infiscalizáveis,
que podem ser compatíveis com a consciência do
decisor, mas certamente passam ao largo do Estado Democrático de Direito, que tem transparência
como pressuposto.
Espera-se, com isso, que os pesquisadores
continuem seus trabalhos sérios e comprometidos
com o estado democrático que estamos tentando construir, oferecendo alternativas legiferativas
que nos tirem – de corpo e alma – da década de
1940 e nos insira no pós 1988. Mas se espera, também, que a forma de se fazer o Direito seja reformulada, desde os bancos da graduação, voltando-se à construção de profissionais comprometidos
com a crítica e não rendidos ao conteúdo posto.
A jurisprudência que intercepta a legalidade é pública e demonstra que um erro, por mais repetido
que seja, não se converte em acerto.
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O home sacer contemporâneo
Por Marcio Guedes Berti

Sagrado e matável, eis o homo sacer1, ou seja,
aquele que o povo julgou por ter cometido um crime, não sendo lícito sacrificá-lo; porém, se alguém
o matar, não responderá por homicídio, porque
quando alguém elimina a vida daquele que por
plebiscito é sacro, não será considerado homicida.
Para falar do homem sacro contemporâneo,
é preciso contextualizar o conceito no tempo de
agora, pois como diz Agamben, “a contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo,
dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a
relação com o tempo que a este adere através de
uma dissociação e um anacronismo (...)” (AGAMBEN, 2009, p. 59); sendo assim, quem sabe o homo
sacer nunca tenha deixado de ser contemporâneo,
porque “a sacralidade da vida, que se desejaria
hoje fazer valer contra o poder soberano como um
direito humano em todos os sentidos fundamental, exprime, ao contrário, em sua origem, justamente a sujeição da vida a um poder de morte, a
sua irreparável exposição na relação de abandono”
(AGAMBEN, 2007, p. 91).
Conceitualmente, pode-se dizer que duas
categorias identificam o homo sacer, quais sejam:
a matabilidade – qualquer indivíduo está autorizado a matá-lo sem que tal ato seja considerado
homicídio -, e a insacrificabilidade – o homo sacer
não pode ser sacrificado, vale dizer, morto com ritualística2 (AGAMBEN, 2007).

Portanto, a pergunta que fica é: quem seria o
homo sacer contemporâneo?
Pois bem. Não é novidade para ninguém o
colapso dos direitos humanos nas sociedades e
Estados contemporâneos, assim como não é novidade, no Brasil, o uso do aparato estatal de repressão como forma de extirpar do convívio social os
indesejados (o homo sacer).
Neste aspecto, é preciso rememorar que
pede-se ao Supremo Tribunal Federal a caracterização do denominado “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional brasileiro, através
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347.
Logo, é preciso indagar: qual a contribuição
que o Direito – e, portanto, o Judiciário – tem na
produção da vida nua?
Presente em Marx a ideia de que o Estado
é um momento de institucionalização do próprio
interesse da burguesia, pois o Estado não está acima do interesse burguês, porque por ele – Estado - passa a burguesia e a própria reprodução da
vida burguesa, Nilo Batista alerta para o fato do
capitalismo recorrer, historicamente, ao direito
penal para cumprir duas funções essenciais, quais
sejam: (i) garantir a mão de obra e (ii) impedir a
cessação do trabalho:
Para a grande maioria dos brasileiros
– do escravismo colonial ao capitalismo selvagem contemporâneo – a punição é um fato cotidiano. Essa punição
apresenta-se implacavelmente sempre
que pobres, negros ou quaisquer outros marginalizados vivem a conjuntura
de serem acusados da prática de crimes
interindividuais (furtos, lesões corporais, homicídios, estupros etc.). Porém,
essa punição permeia principalmente
o uso estrutural do sistema penal para
garantir a equação econômica. Os brasileiros pobres conhecem bem isso. Ou
são presos por vadiagem, ou arranjem
rápido emprego e desfrutem do salário
mínimo (punidos ou mal pagos). Depois
que já estão trabalhando, nada de greves

Um homem malvado e impuro costuma ser chamado de
sacro. Eis o homem sacro, consagrado pelo gramático romano Festo, em seu tratado sobre o significado das palavras, no verbete sacer mons: “At homo is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque faz esteum immorali,
sed qui occidit, parricidi non dammatur; nam lege tribunicia prima cavetur”si quis eum, qui ei plebei scito sacer
sit, occiderit, parricida ne sit”. Ex quo quivis homo malus
atque improbus sacer appellari solet”, ou seja: “Homem sacro é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito; e
não é lícito sacrifica-lo, mas quem o mata não será condenado por homicídio; na verdade, na primeira lei tribunícia
se adverte que ‘se alguém matar aquele que por plebiscito é sacro, não será considerado homicida’. Disso advém
que um homem considerado malvado ou impuro costuma
ser chamado sacro.”). AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. O
poder soberano e a vida nua. (Tradução Henrique Burigo).
Belo Horizonte : Ed. UFMG, 2002, p. 77.
1

A insacrificabilidade diz com a vida nua, pois a ausência
de ritualística significa ausência de direito à defesa, do devido processo legal, etc.
2
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para discutir o salário, porque a polícia
prende e arrebenta (punidos e mal pagos) (BATISTA, 1990, p. 39).

É preciso ter presente, neste ponto, o alerta
de Agamben (2008, p. 28):

Em uma sociedade como a brasileira, marcada pela desigualdade social, pelo punitivismo,
e também pelo desprezo às garantias individuais,
apresenta-se o direito penal como o instrumento
eficaz à função de encarceramento dos indesejados, vale dizer, do homo sacer contemporâneo,
aquele(s) indivíduo(s) que ameaça(m) o capital,
que vive(m) à margem da sociedade, e que é(são)
considerado(s) bandido(s) - e por isso deve(m) ser
banido(s) da sociedade -.
Aliás, não é por outro motivo que Lenin
(2017, p. 28), citando Engels, enfatiza que:

Como os juristas sabem muito bem,
acontece que o direito não tende, em
última análise, ao estabelecimento da
justiça. Nem sequer ao da verdade. Busca unicamente o julgamento. Isso fica
provado para além de toda a dúvida pela
força da coisa julgada, que diz respeito
também a uma sentença injusta. A produção da res judicata – com a qual a
sentença substitui o verdadeiro e o justo, vale como verdadeira a despeito da
sua falsidade e injustiça – é o fim último do direito. Nessa criatura híbrida, a
respeito da qual não é possível dizer se
é fato ou norma, o direito encontra paz;
além disso ele não consegue ir.

O estado não é, pois, de modo nenhum,
um poder que se impôs à sociedade de
fora para dentro; tampouco é a realidade
da ideia moral, ou a imagem e a realidade
da razão, como afirma Hegel. É antes um
produto da sociedade quando esta chega
a determinado grau de desenvolvimento;
é a confissão de que essa sociedade se
enredou numa irremediável contradição
com ela própria e está dividida por antagonismos inconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas classes com interesses
econômicos colidentes, não se devorem
e não consumam a sociedade numa luta
estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a
mantê-lo dentro dos limites da “ordem”.
Esse poder, nascido da sociedade, mas
posto acima dela se distanciando cada
vez mais, é o Estado.

Fica, justo por isso, sempre a dúvida sobre
qual seria, efetivamente, o papel que o Direto –
sobretudo o penal e o processo penal – exerce
na sociedade, e às quais interesses ele realmente
atende; e para além disso, é preciso, quem sabe,
questionar o uso da biopolítica e da exceção como
forma de manutenção e exercício do poder.
Agamben, advertindo sobre a parusia e à
escatologia, apontando ao juízo final (Bem e Mal),
detecta o momento em que as instituições sedimentadas haverão de ruir em um encontro derradeiro entre o Messias e o anticristo, em linguagem simbólica que representa a quebra com
paradigmas institucionalizados que ainda impedem o transcender e um "encontro com o Reino
dos Céus", o "olhar face a face e não em partes"
(AGAMBEN, 2015).
Portanto, Agamben – na esteira de Walter
Benjamim -, sugere a ruptura com as instituições
sedimentadas no Direito formal, por se tratarem
de modelos padronizados de captação e sangramento da vida nua. Walter Benjamin conclui a violência divina de forma providencial:

Logo, o Estado se apresenta como produto
e materialização do caráter inconciliável das divergências e dos interesses das classes, e que se
mantém justo em face da impossibilidade de conciliação destes interesses, cabendo-lhe, através do
uso da “força”, vale dizer, do Direito, “conciliar” os
interesses classistas, encarcerando os indesejáveis, banindo-os do convívio social.
Portanto, os bandidos – banidos - são o resto, que, remetidos ao cárcere, passam a viver a vida
nua, ou seja, uma vida desqualificada, desprovida de
proteção política e jurídica, sendo que o Estado não
pode matar o condenado, mas pode deixá-lo (como
de fato deixa!) largado à própria sorte; vale dizer,
portanto, que o Estado não pode matar, mas pode
deixar morrer. Eis o homo sacer contemporâneo.

por meio daqueles momentos de uma
atualização não sangrenta, de choque,
absolvendo da culpa. Em última análise,
pela ausência de qualquer forma de instituição de Direito. Nessa medida, será
também legítimo designar esse poder
como aniquilador; mas ele o é apenas
de forma relativa, em relação aos bens,
ao Direito ou à vida, mas nunca em relação à alma do indivíduo (BENJAMIN,
2013, p. 79-80).
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Em última análise, é preciso pensar para além
do Direito formal, de forma a construir uma sociedade com base solidária, que tudo inclui e acolhe, e
que labora com a confiança e com o amor.

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade

privada, e do Estado. 6. ed. Alemã.
LÊNIN, Vladímir Ilitch, 1870-1924. O Estado e a revolução:
a doutrina do marxismo sobre o Estado e as tarefas do
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Reconhecimento fotográfico e pessoal:
uma análise sobre produção de provas e
presunção de culpa no sistema de justiça
criminal do Rio de Janeiro
Por Marilha Gabriela Reverendo Garau

não foi reconhecido pela vítima, o que cominou na
sua absolvição no primeiro caso2.
Embora os empenhos de pesquisa e o caso
de Danilo sejam relevantes como um ponto de
partida para demonstrar quão falho é o reconhecimento fotográfico, devem ser observados com
ressalvas. Isso porque, a amostragem utilizada no
relatório considera, de forma preponderante, casos nos quais o reconhecimento em sede policial,
realizado através da apresentação de fotografia,
não se confirmou em juízo, ensejando em uma
sentença absolutória. Fato é que minha experiência em pesquisa de campo no âmbito do judiciário carioca, orientada pelo acompanhamento

Recentes relatórios produzidos pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro em parceria
com o Colégio Nacional de Defensores Públicos
Gerais apresentam a existência de falhas no reconhecimento fotográfico amplamente adotado
em delegacias policiais. A pesquisa apontou que
entre 2012 e 2020 no estado do Rio de Janeiro
foram realizadas ao menos 73 prisões baseadas
no método1.
Um caso emblemático que ganhou notoriedade foi o de Danilo Félix, que em 2020 ficou preso preventivamente por 55 dias após ser reconhecido como o autor de quatro roubos qualificados,
através de uma foto que constava dos registros
policiais desde 2017. Em juízo, no entanto, Danilo

Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/depois-de-ficar-55-dias-preso-por-engano-danilo-ganha-liberdade-mas-descobre-novos-inqueritos-contra-ele-24667495. Acesso: 07/03/2022.
2

Disponível em: https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11088-Relatorios-apontam-falhas-em-prisoes-apos-reconhecimento-fotografico. Acesso 07/03/2022.
1

21

Artigos

de Audiências de Instrução e Julgamento bem
como observação das práticas institucionais no
sentenciamento de crimes (Garau, 2021) sugerem
que tais números superam os casos de repercussão (Eilbaum e Medeiros, 2017). A seu turno, no
cotidiano, o reconhecimento do réu pela vítima,
diante de uma identificação fotográfica prévia,
confirmado em juízo, costuma ensejar na condenação dos réus ainda que seja a única base probatória.
Chama atenção que, até meados de 2020,
o STJ entendia que a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não gerava nulidade do ato, ensejando
mera irregularidade. O entendimento dava respaldo, por exemplo, à uma prática que assisti (a ainda assisto) com frequência nas audiências: o réu
ser apresentado à vítima como único suspeito em
sede de reconhecimento pessoal. Entretanto, a recorrência de casos de repercussão levou as cortes
superiores ao estabelecimento de parâmetros visando unificar a jurisprudência pátria a partir do
alinhamento do reconhecimento pessoal e fotográfico aos procedimentos previstos no artigo 226
do Código de Processo Penal.
Em decisão de 2020 o STJ3 declarou a nulidade de ato de reconhecimento pessoal ou fotográfico por inobservância dos procedimentos
descritos na lei, asseverando que ainda que a
identificação seja ratificada em juízo está eivada
de ilegalidade. No mesmo sentido o STF4 decidiu
reiteradamente que o reconhecimento fotográfico
deve ser corroborado por elementos probatórios
para além do depoimento da vítima. Certo é que
desde então a tentativa de alinhamento jurisprudencial não surtiu efeito nas decisões de primeira instância, mantendo recorrentes condenações
por reconhecimento fotográfico.
É o caso de Paulo, que em maio de 2021
foi preso em flagrante após tomar o celular de
um jovem que aguardava para atravessar em
movimentada avenida da Zona Norte do Rio de
Janeiro. Apresentado em audiência de custódia,
a prisão em flagrante foi convertida em provisória. Em setembro de 2021, quando a primeira
audiência do caso aconteceu, Paulo havia sido
denunciado por outros 3 crimes patrimoniais
ocorridos entre os meses de abril e maio daquele mesmo ano, todos na região da cidade onde o
flagrante aconteceu.
3
4

Na condição de pesquisadora, acompanhei
os atos processuais dos demais casos. Percebi que
todos os crimes eram anteriores aquele pelo qual
Paulo foi preso em flagrante. Na audiência de instrução e julgamento de um dos processos, cujos
fatos foram tipificados como roubo qualificado
pelo emprego de arma de fogo, a vítima declarou
que reconheceu o réu após receber uma foto via
WhatsApp da Delegacia, 8 dias após o registro da
ocorrência. Na ocasião, a juíza pediu que sua secretária acompanhasse a vítima até a sala de reconhecimento pessoal onde Paulo aguardava sozinho atrás do vidro fosco a instrução de olhar
para frente. Sem titubear, o homem de meia idade
reconheceu o réu com segurança, afirmou: “com
certeza foi ele”.
Em dezembro de 2021 a sentença condenatória foi proferida. 6 anos e meio de prisão em regime fechado. Paulo, que agora não é mais primário,
aguarda ao julgamento dos outros casos. Apesar
das dificuldades de produzir provas que demonstrem que não participou dos demais crimes pelo
qual é acusado após reconhecimento fotográfico,
é sempre enfático em declarar sua inocência.
É certo que a Polícia Civil, na condição de
polícia judiciária, possui como principal linha de
frente o registro de ocorrências oriundas de flagrante delito, posto que os crimes apresentam
maior taxa de elucidação quando resultantes de
flagrante delito (Misse, 2010), sendo a investigação
secundária nessa dinâmica de ingresso de fatos
criminosos no sistema de justiça (Lima, 2019). Nesse cenário, a prática de manutenção de um acervo
fotográfico de potenciais suspeitos e/ou a simples
apresentação de todos os presos em flagrantes
recentes às vítimas que se dirigem à delegacia no
intuito de registrar uma ocorrência, apontam para
uma evidente característica do sistema de justiça
criminal brasileiro, viabilizada pela existência do
cartório (Miranda, 2000). Do ponto de vista jurídico, todo e qualquer documento produzido sobre a
égide do cartório possui presunção de fé pública,
o que significa dizer que produz uma verdade que
se opõe contra tudo e todos. Ou seja, o registro
de determinado fato num enquadramento jurídico
específico no inquérito policial produz, por si só,
presunção de veracidade.
Nesse sentido, tal característica inevitavelmente se comunica à fase processual penal que
se pretende garantista, contaminando-a. No âmbito jurídico, o poder estatal revela-se a partir de
variados processos de classificação, julgamento
e condenação que são operacionalizados a partir

6ª Turma do STJ/HC nº 598.886.
HC 157.007; RHC 176.025; HC 172.606; RHC 206.846.
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dos efeitos de verdade que produzem (Foucault,
2005). Certo é que os documentos emitidos na fase
inquisitorial formam culpa, uma vez que, a partir de
seu caráter administrativo ganha forma uma fase de
pré-instrução criminal que é dominante na etapa
judiciária. Assim, a dinâmica não permite contraditório ou ampla defesa posto que a presunção de
veracidade dos documentos produzidos em sede
policial, entranhadas ao processo, fazem presumir
a culpa. A noção de presunção de inocência não se
sustenta, sobretudo porque toda e qualquer tentativa de produção de versões e/ou narrativas por
parte dos réus será, por uma premissa lógico-discursiva, presumidamente inverídica.
Para além, há uma espécie de instrumentalização da forma que parece direcionar as práticas
judiciárias a partir de uma concepção moral dos
atores (Eilbaum, 2010) com relação ao crime e ao
criminoso. Os julgadores estão atrelados a uma
premissa de “fazer justiça” que busca o possível
reparo do sofrimento da vítima. Por outro lado,
sobre essa vítima também operam moralidades
articuladas por uma lógica de reparação, orientada pelo populismo penal e por um sistema de
crenças no funcionamento do sistema. Tal condição repousa justamente no imaginário de que as
instituições policiais servem à sociedade a partir
do trabalho de repressão ao crime. Tal lógica serve ao reforço de processos de sujeição criminal
(Misse, 2014) do acusado que a partir do ingresso no sistema passa a ser, inevitavelmente, rotulado como criminoso. Desse modo, a redução da
identidade do réu à figura do criminoso, projetada pela exclusão discursiva, evidencia um ato de
desconsideração (Cardoso de Oliveira, 2010), que
o impede expressa e simbolicamente de produzir
narrativas sobre os fatos, repercutindo no reforço
à presunção de culpa.
Essa dinâmica processual que, geralmente,
comina na condenação, é resultado de um sistema processual penal que se apresenta dogmaticamente enquanto garantista, mas que, diante
de um olhar mais apurado, revela-se adepto às
práticas inquisitoriais. Seja pela entrada dos fatos
no sistema, a partir da apresentação da imagem
de possíveis infratores que não necessariamente
tenham qualquer relação com a prática dos fatos
relatados; ou pela concessão indiscriminada de
presunção de veracidade ao depoimento da vítima. Indiscutível, portanto, que o sistema de justiça criminal fluminense está mais alinhado à perseguição de pessoas do que à elucidação do fato
criminoso.
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Estados, mercados e violência:
o nexo ecocídio-genocídio
Por Marília de Nardin Budó

Em 2019, pela primeira vez, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)
endossou o papel dos Povos Indígenas como guardiões florestais. Na ocasião, seus conhecimentos
e práticas foram reconhecidos como importantes
contribuições para a resiliência climática. Apesar
de comporem apenas 5% da população mundial,
povos indígenas conservam em suas terras 80% de
sua biodiversidade. Ao mesmo tempo, no relatório Cumplicidade na Destruição, a Amazon Watch
(2020) demonstra como as empresas de mineração e ligadas ao agronegócio estão atuando em
conluio com o governo Bolsonaro no avanço sobre
os territórios indígenas.
Esses dados conduzem a uma série de reflexões sobre uma das maiores emergências vividas

globalmente na atualidade: a do ecocídio causado
pelo aquecimento global. A conexão do ecocídio
com o modo de produção capitalista não é algo
novo, pois trata-se de uma evidência do próprio
funcionamento do capital. Como notam Foster et
al. (2010) há uma relação entre a potência da expansão do capital e as respectivas demandas ecológicas do capital, e, então, com o nível de degradação ambiental. Na racionalidade moderna, que,
ademais de capitalista, é androcêntrica, racista e
antropocêntrica, a natureza é o outro a ser dominado, um recurso e, ao mesmo tempo, um limite a
ser superado (Mies; Shiva, 2014).
Os territórios afetados pela destruição operada pelo capital, e as pessoas que se encontram
nesses territórios, porém, não são atingidas alea24
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toriamente. Historicamente, o horror dos danos
operados pela fome insaciável do capital é suportado prioritariamente por aqueles(as) que menos
participam das suas causas. Os movimentos por
justiça ambiental, nascidos a partir do enfrentamento ao racismo ambiental têm mostrado o
quanto as contaminações do solo, da água e do ar
atingem prioritariamente as populações negras
nas sociedades pós-coloniais e pós-escravistas
(Pulido, 1996).
São também os povos originários, povos dos
desertos, do litoral, dos rios e das florestas que
vivem e dependem da natureza os mais atingidos pela sua destruição. Em nível transnacional,
os maiores destinatários de fábricas altamente
poluentes, bem como que mais submetem seus
ecossistemas à violência extrema da monocultura transgênica regada a herbicidas e pesticidas
cancerígenos, teratogênicos e esterilizantes, bem
como aos danos da mineração, são os países do Sul
global exportadores de commodities (Böhm, 2022).
Assim, se por um lado a fome insaciável do
capitalismo promove a destruição da natureza em
nome do lucro, por outro lado a distribuição dos
danos é operada pelo racismo. É o dispositivo da
racialidade, para usar o conceito construído por
Sueli Carneiro (2005), a partir de Foucault, que
permite a hierarquização dos corpos, dos saberes,
dos territórios. É o que associa o branco e o norte
ao bom, ao progresso e à civilização, e que reduz
todos os outros às noções de atraso, de mau e de
retrocesso. A relação entre o ser humano e a natureza é atravessada pela racionalidade moderna,
a mesma que legitima a morte de todos os saberes provenientes de corpos caracterizados como
os outros da modernidade. É o que Boaventura de
Souza Santos (2016) chama de epistemicídio.
No capítulo “A corporação colonial”, publicado no recém-lançado livro Introdução à criminologia verde: perspectivas críticas, decoloniais e do
sul, David Whyte (2022) mostra que a origem do
termo ecocídio está ligado diretamente à histórica relação de conluio entre o Estado e as grandes
corporações, nas maiores atrocidades já experienciadas. Cunhado pelo descobridor do Agente
Laranja, Arthur Galston, o conceito ingressou no
léxico político em 1972 para descrever as consequências do despejo de 20 milhões de galões da
combinação dos herbicidas 2,4-D e 2-4,5-T como
arma na guerra do Vietnã, graças à aliança entre
a gigante química Dow e o governo dos Estados
Unidos. Ao penetrar o solo e os cursos de água,
a substância atingiu a cadeia alimentar, causando,

a longo prazo, a má formação de crianças e um
número incontável de mortes humanas e de várias
espécies animais e vegetais. Olof Palme e outros
líderes mundiais reivindicaram, então, que o ecocídio fosse classificado como crime internacional.
A Convenção sobre o Ecocídio foi redigida pelo
advogado internacional Richard Falk, em 1973. Evidenciava-se nesse contexto o nexo entre o ecocídio e o genocídio (Lynch; Fegadel; Long, 2019).
O conceito de genocídio, por outro lado,
teve normativização internacional em 1948. Ele foi
pensado originalmente por Raphael Lemkin, em
1944, como “a destruição social, econômica, cultural e política da coletividade”, mas como afirma
Ana Flauzina (2014), a definição foi considerada
muito ampla. Para evitar responsabilizações das
potências responsáveis pelo genocídio colonial
e pós-escravista, a convenção sobre o genocídio
acabou operando como forma de legitimação da
supremacia branca, jamais permitindo que o rótulo colasse na testa de governantes das potências
econômicas (Flauzina, 2014).
Pensar o conceito de humanidade no crime de genocídio, conduz à crítica da sua associação à “humanidade branca” e mais do que isso:
como percebe Ailton Krenak (2019), a construção
social desse termo conduz a uma oposição entre
humanos e natureza, e cria sub-humanidades. A
invenção da humanidade se dá simultaneamente à invenção da natureza como externa a ela. O
antropocentrismo de base dificulta a caracterização da natureza como tendo valor intrínseco, e,
simultaneamente, através do racismo, impede que
outros saberes sobre a relação entre ser humano e
natureza possam ser admissíveis.
A noção que Mbembe (2003) desenvolve sobre a necropolítica também ilumina a forma como
o racismo tem sido a base através da qual o terror
das violências de Estado e das corporações são legitimadas. As corporações coloniais tiram vantagem do poder dos Estados de fazer morrer aqueles que têm sua humanidade negada pelo racismo,
cometendo massacres para exercer o controle
sobre os territórios, as populações, e a natureza
(Oliveira; Alcadipani, 2022; Whyte, 2022).
Por isso, o estudo do genocídio ecologicamente induzido, ou o chamado ecogenocídio. Mas
assim como o ecocídio pode conduzir ao genocídio, como no exemplo do Agente Laranja, o genocídio pode ser um caminho aberto para o ecocídio,
como no caso da destruição dos povos que preservam a natureza. O racismo que opera na destruição não somente física dos povos indígenas,
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mas também dos saberes associados à sua relação
com a natureza é uma ameaça global. Ao buscarem aculturar os povos indígenas e, portanto, trucidarem esses saberes, é de genocídio cultural e
epistemicídio que estamos falando, e, junto dele,
do inexorável ecocídio promovido pelo capitalismo e pela branquitude antropocêntrica.
Este é um tema que implica em superar
a negação de danos do Estado e outros agentes
poderosos com ele relacionados ao passado, ao
presente e ao futuro tanto do genocídio indígena
quanto do ecocídio que está em curso. O negacionismo é uma forma de violência, nomeado por
Galtung (1990) como violência cultural, na qual se
inclui o famigerado “desenvolvimento sustentável”, um mito “inventado pelas corporações para
justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza” (Krenak, 2019).
Quando intitula a palestra “Ideias para adiar
o fim do mundo”, Ailton Krenak está se referindo
à necessidade de superarmos também as posições
derrotistas, a passividade que pode advir do horror,
e à qual os povos indígenas e, é claro, as populações
negras no Brasil, nunca se deram ao luxo. Trago
essa leitura pois olhar, científica e politicamente,
para a relação nefasta do Estado capitalista com as
grandes corporações na produção do ecocídio e do
genocídio é fundamental quem pensa a violência e
o dano social. Por isso, questiono: que lugar queremos ocupar como juristas, como penalistas, como
criminólogas neste contexto que estamos vivenciando? Afinal, de que lado nós estamos?
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Microssistemas, Direito
Penal democrático e Direito
Administrativo sancionador
Por Rafaela Alban

Há muito tempo se observa que o constante incremento da legislação extravagante faz surgir, no âmbito do Direito Penal, o fenômeno dos
microssistemas jurídicos, especialmente diante
de uma clara – e arriscada – tendência de descodificação a partir de leis especiais que adotam
princípios e institutos próprios, distintos daqueles pertencentes ao Direito Penal codificado
(MELLO, 2004, p. 9-10).
Nesse aspecto, não é incomum observar a
flexibilização de garantias penais na instituição de
normas relacionadas a crimes específicos – na direção do criticado Direito Penal do Inimigo –, como
ocorre, por exemplo, na Lei do Crime Organizado.
Da mesma forma, não é difícil encontrar leis que
aumentam a reprimenda sancionatória com o escopo de responder a anseios sociais – no sentido
de um Direito Penal de Emergência –, na direção do
que acontece com a Lei de Trânsito, o Estatuto do
Idoso e, até mesmo, com a Lei de Crimes Hediondos, que vem sofrendo constantes atualizações.
Entretanto, em qualquer um desses microssistemas jurídicos, não se pode abrir mão dos
princípios constitucionais penais, que caracterizam uma verdadeira conquista do cidadão diante
da imperiosa necessidade de estabelecer limites
ao ius puniendi, a fim de que restem garantidas a
dignidade e a liberdade de todos os cidadãos no
âmbito de um Estado Democrático de Direito.
Afinal, não é demais lembrar que o Estado,
ao exercer o seu poder de estabelecer os delitos
e as penas, não pode fazê-lo de modo absoluto,
devendo “obedecer a uma série de princípios que
salvaguardem as garantias mínimas que todo cidadão deve possuir para viver em uma sociedade
democrática e respeitosa com os Direitos e obrigações de todos”. (BUSATO, 2015, p. 143-144). O
motivo é simples: “a identificação de um Estado
como social e democrático de Direito constitui
um bastião garantista para o cidadão em suas relações sociais” (op. cit).
Com efeito, os pilares da legalidade, da intervenção mínima e da culpabilidade precisam

caminhar conjuntamente com qualquer legislação de natureza penal, exigindo, por um lado, a
existência de uma lei prévia, clara e estrita para
a punição – assim como o respeito ao caráter
fragmentário do Direito Penal e ao imperativo de
presença da responsabilidade subjetiva – e determinando, por outro lado, a retroatividade de leis
posteriores mais benéficas, por representarem
uma nova ideologia do Estado, que precisa ser
respeitada frente às violações a direitos fundamentais decorrentes do poder punitivo.
Se, aparentemente, a necessidade de observância desses princípios basilares pelas leis
penais extravagantes parece encontrar amplo
reconhecimento doutrinário e jurisprudencial
(ao menos utopicamente), o respeito aos mesmos princípios em microssistemas mistos vem
sendo alvo de desnecessárias discussões.
Como cediço, o Direito Administrativo Sancionador aparece como um sistema jurídico misto, que soma características do Direito Administrativo e do Direito Penal, com vistas a conceder
uma maior reprimenda estatal para infrações administrativas mais graves, que merecem sanções
mais severas do que aquelas oriundas do sistema
puramente administrativo. Até mesmo por esse
motivo, muitos doutrinadores defendem que,
diante do risco decorrente da expansão do Direito Penal Simbólico, deveria ocorrer uma redução
da tutela aos principais bens jurídicos individuais
e uma consequente ampliação do Direito Administrativo Sancionador para o alcance de bens
jurídicos supraindividuais e coletivos. Pela mesma razão, há quem chame esse sistema misto de
Direito Penal de Intervenção, ou simplesmente
de Direito de Intervenção (Intervenktionsrecht),
como efetuado pelo respeitado professor Wifried
Hassemer.
Nesse âmbito, chama atenção, por exemplo, a recente discussão sobre a aplicabilidade
– ou não – da nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) às ações judiciais em curso. Por
um lado, é vasta a jurisprudência que defende a
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retroatividade da lei mais benéfica (que suprime
condutas ímprobas, exige a presença de dolo específico, afasta as condutas culposas e institui
prazos prescricionais a serem respeitados pelo
Estado). Mas, por outro, ainda se percebe a presença de julgadores mais legalistas, que se negam
a fazer os ajustes devidos nas ações em curso e
permitem o trâmite de processos infindáveis que,
a marcha lenta, visam apurar condutas não mais
reprimidas pelo legislador.
A realidade é que “doutrina e jurisprudência
majoritárias consideram que normas de Direito
Administrativo Sancionador possuem similitude
com normas penais; e, quando mais benéficas, devem retroagir em benefício do réu (TJ/SP - Agravo de Instrumento nº 2146747-50.2021.8.26.0000,
16/12/2021, Desembargador Relator TORRES DE
CARVALHO).
Todavia, apesar do acerto dessa linha de
decisões, o Supremo Tribunal Federal acabou
atrasando uma discussão – cuja conclusão parece óbvia – ao reconhecer Repercussão Geral ao
Tema 1.199 e submeter a julgamento colegiado a
questão relativa à (ir)retroatividade da nova LIA.
Por enquanto, cabe aos operadores do Direito explicar a regra normativa e, pacientemente,
aguardar, entre posicionamentos contraditórios
dos julgadores, uma decisão justa, até que venha
a ser apreciada pela Corte Suprema a questão de
repercussão geral, a qual, em que pese resistência de alguns julgadores (que preferem chamar

a questão de “prematura”), nos parece que já foi
suficientemente respondida pelas regras normativas e pelos princípios constitucionais (CF, art.
5º, XL).
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Menos empatia e
mais criminologia
Por Rochester Oliveira Araújo

individual-subjetiva para questões estruturais e
coletivas.
Estampada em camisas, usada em publicidades que tentam apelar para um caráter responsável de certas marcas (ainda que sem práticas correspondentes ao discurso), presente de
forma recorrente em qualquer crítica superficial
ou profunda que se faça dos problemas da nossa
sociedade, a necessidade de mais empatia se tornou aquele lugar comum imune de críticas. Afinal,
quem é capaz de se colocar contra quem clama
por mais empatia?
Infiltrada também no mundo jurídico nos
últimos anos, a empatia parece ter sido adotada como uma constante-ausente para justificar
um sistema de justiça que legitima desigualdades
sociais e repercute lesões aos indivíduos. Não é
incomum no discurso jurídico se pedir por mais
empatia nas decisões e manifestações, sobretudo
quando estamos diante de casos que escancaram
nossa sociedade em crescente expansão da misé-

Vivemos um período de esvaziamentos, tanto das políticas públicas e das pequenas garantias
que conquistadas ao longo das últimas décadas de
governo democrático (demonstrando que a conquistas de direitos contramajoritários sofre erosão
com muito mais velocidade do que se constroem
os seus avanços), quanto pelo esvaziamento do sujeito, do discurso, das palavras. Essas últimas, por
sua vez, sofrem o esvaziamento pelo desuso ou
pela apropriação do uso equivocado. Tudo o que é
sólido se desgasta com o uso.
Algumas palavras passam a ter um uso tão
corriqueiro que simbolizam uma busca de soluções simples para problemas complexos tão típica do nosso momento. Se esvaziam pelo seu
uso que de tão amplo, esgarçam seu significado.
Entre essas, uma que promove um incômodo na
escuta é o hiato que a palavra “empatia” busca
preencher. A necessidade de mais empatia como
solução para tantos problemas complexos da
nossa sociedade parece requerer uma solução
29

Artigos

ria, fome e desigualdade.
Como é típico do meio jurídico, a incorporação de termos se dá sem a concepção adequada
do conceito e de suas bases, sendo o fenômeno
repetido na empatia. Contudo, esse sequer parece ser o problema. Partiremos da compreensão da
empatia como a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus
sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações.
Um traço importante da empatia não é a
mera identificação com o outro, mas a capacidade
de se colocar em seu lugar para que haja percepção do seu contexto, das suas decisões e escolhas,
aproximando o indivíduo da realidade do outro e
permitindo que possamos responder com emoções adequadas. Não basta apenas reconhecer, é
necessário responder a isso levando o outro em
consideração (PRINZ, 2011).
Por isso a empatia foi resgatada como conceito que possibilita a resolução de conflitos de
forma menos traumática para as partes. Com a
empatia, temos mais recursos para resolver litígios, aumentar a coesão da comunidade e dissolver os traumas e dores das pessoas. Esse parece
ser o valor, sobretudo no mundo corporativo.
Talvez seja pela identificação como uma
boa ferramenta para a resolução de conflitos que
a empatia ingressa no mundo jurídico. Por uma
infinita busca de uma justiça mais “humanizada”,
com toda a carga de redundância que a expressão
demonstra, já que não haveria conceito de justiça
desumanizante.
A incorporação da ferramenta da empatia
pode até ser bem-sucedida em alguns aspectos
de promoção da justiça consensual, nas mediações de litígios e conciliações. Mas o termo se expandiu e ganhou espaço nas petições, pareceres e
sentença. É sobre o signo da empatia que se apela
à identificação dos sujeitos no processo, para que
se percebam as pessoas envolvidas nos conflitos
para além das suas representações processuais.
Mas a empatia pode tanto? Qual o espaço
da empatia quando falamos da justiça que esmaga,
espreme e legitima um sistema de opressão tão
grande quanto o nosso sistema prisional?
Não é incomum ver a empatia presente no
discurso jurídico, seja aquele que se desdobra
dentro do processo criminal, seja a partir dos comentários e discussões abstratas feitas no meio
jurídico sobre o direito penal. Decisões que determinam a prisão de uma mãe gestante que furtou
produtos alimentícios, por exemplo, são criticadas

não a partir da decisão, mas da falta de empatia
de quem as toma. Doutro lado, decisões são divulgadas como boas e “sensíveis” quando permitem a
liberdade de uma pessoa em situação de rua por
crime famélico. A empatia parece ser o elogio do
justo, e sua ausência é a crítica do injusto.
Prezar por mais empatia nas tomadas de decisões dos magistrados parece ser uma péssima
questão para ser pautada enquanto defesa criminal. E entender isso passa por compreender amplamente que o sistema de justiça criminal é um
sistema de justiça da ordem do injusto, do nefasto,
da desgraça da nossa sociedade. Não podemos ignorar quem é o público alvo desse sistema e que
o processo de criminalização é racializado, agorofóbico e machista, entre tantos outros sistemas de
opressão que reverbera.
Quando se tem a real dimensão de quem
está sentado do lado no banco dos réus, não da
forma romantizada pela igualdade formal que
apregoa nossa legislação, mas com uma compreensão empírica que passa por estar presente
nas unidades prisionais, é evidente o fracasso da
empatia.
Se, como anunciamos no início, a compreensão da empatia exige que um sujeito se reconheça
no outro, isso no nosso sistema de justiça penal é
impraticável. O outro é o réu. O outro que ali está
só é o outro justamente por ter passado por um
processo de criminalização desumanizante, que
busca retirar dele a todo tempo qualquer traço de
identificação com os demais atores que ali estão.
O outro é o preto, o marginal, o bandido, o menor
(ou o de menor), o meliante, o indivíduo.
Para que ele venha a ser o outro-réu, desde o
início do processo de criminalização, se seleciona
as condutas por ele praticadas para serem censuradas com o estado penal. A polícia não vai às ruas
procurando alguém com capacidade de identificação entre o alvo e os personagens do mundo jurídico. O perfilamento racial das nossas polícias é
cada vez mais escancarado. Além disso, a maioria
absoluta das nossas investidas criminais decorrem
da atuação policial em flagrante, delimitando bem
que há o interesse na criminalização de pessoas, e
não na investigação de fatos. Em seguida, a burocratização do sistema continua o processo de tornar o outro-réu alguém esvaziado de traços de reconhecença. Na burocratização é esse outro-réu
que vai repetir incansavelmente seu nome, seus
dados pessoais, sua versão, sem que em nenhum
momento isso seja realmente ouvido e tratado de
forma relevante.
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Tudo isso se soma com o que ocorre fora
todo o processo de diferenciação entre o outro-réu e os demais atores do sistema de justiça.
Antes da empatia, seria necessário aos atores do
sistema de justiça penal a consciência de classe,
a percepção da sua posição social no processo de
produção e dominação (LUKÁCS, 2018).
Vivemos em uma sociedade de abismos sociais profundos. E é nessa sociedade abismal que
brota o clamor por empatia, essa necessidade de
conexão entre sujeitos. O se enxergar no outro. A
empatia é uma ponte entre indivíduos que permitira que um se veja no lugar do outro para a
resolução de conflitos. E onde ela fica, quando o
outro é tão distante? A criminalização da pobreza é a regra e quem acredita no apelo à empatia
está querendo construir uma ponte onde existe
um abismo.
Ao contrário de aproximar, o efeito me parece ser mais prejudicial. Justamente por ser um
elemento totalmente subjetivo e incontrolável, a
empatia passa a servir como a muleta da arbitrariedade. Só quando se enxerga o eu no outro é que
as decisões reconhecem os direitos subjetivos,
sendo que estes estão amplamente assegurados
na nossa constituição, e não na nossa emoção. E
isso é a pura arbitrariedade.
Daí que insistimos menos na empatia e mais
na criminologia. É só a partir de uma perspectiva
consciente fornecida pela criminologia crítica que

se tem uma real percepção não só do abismo que
separa as pessoas envolvidas no sistema de justiça
das pessoas julgadas por esse sistema, mas também de todo o processo de criminalização que é,
em regra, um processo de desconstrução do outro
enquanto sujeito. Um processo de impossibilidade
de empatia.
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quanto Ordem dos Advogados do Brasil que é uma
atividade apartidária e sui generis, que funciona e
assume o papel de farol de justiça social, de defesa
do Estado Democrático de Direito para a sociedade, apesar de a gente ter inúmeros desafios a
gente tem um espaço importante de atuação e que
deve ser mantido com muito trabalho.
Os desafios estão colocados para nós, como foi
no caso do Mecanismo Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura, onde atuamos no caso da
ADPF 607, pedindo a inconstitucionalidade do decreto que alterou os 11 cargos de peritos, transformando a função de perito em prestação de serviço
público de caráter voluntário, retirou a autonomia
funcional e financeira dos peritos, e nós pudemos
atuar como amicus curiae realizando sustentação
oral na Tribuna do STF proferida por mim, apresentando memoriais em conjunto com as organizações que também estiveram postulando naquela
ação como amicus curiae e obtivemos uma vitória esmagadora no Supremo Tribunal com o voto
do Ministro Dias Toffoli, que foi brilhante ao reconhecer que o combate à tortura trata de uma
política de Estado.
O Brasil é signatário em diversos instrumentos,
tratados e convenções, que tem o compromisso
no combate à tortura, assim como o protocolo facultativo à convenção da ONU contra a tortura e
reconhecer que essa política de Estado que nós temos consolidada não pode estar sujeita a posicionamentos ideológicos de quem ocupa o mais alto
escalão do Poder Executivo, da República.
Então o decreto foi declarado inconstitucional e os
peritos foram mantidos com caráter funcional autônomo, independentes, com o salário, que também
confere autonomia e independência, e essa foi uma

A Sra. tem atuação destacada na promoção de direitos humanos, tendo sido,
mais recentemente, designada como
Presidenta da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Considerando os recentes movimentos de tentativa desmonte
dos mecanismos de fiscalização de torturas
e violações de direitos humanos, quais são
os maiores desafios dessa sua nova função?
SILVIA SOUZA O Brasil é um país em que deter-

minados segmentos da sociedade experienciam
violações sistemáticas de Direitos Humanos que
atingem diretamente a sua existência. De acordo
com o relatório da OEA sobre a situação da violação de Direitos Humanos no Brasil, os grupos de
pessoas afrodescendentes, quilombolas, indígenas, mulheres, população campesina, entre outros,
são grupos que vivenciam um padrão sistemático
e perene de violação de Direitos Humanos. Isso
decorre de uma desigualdade estrutural e histórica em diversos campos e dimensões da sociedade,
de modo que os desafios que são colocados para
nós na comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB são enormes, uma vez que a
OAB tem inscrita em seu DNA o compromisso com
a defesa dos Direitos Humanos e da justiça social.
É um compromisso firmado em nosso estatuto e
que nós afirmamos quando nos tornamos advogados e advogadas.
O contexto sociopolítico também influencia demasiadamente para haver um número maior ou
menor de violações para determinados segmentos, como nós podemos acompanhar com os povos indígenas, que têm as suas terras invadidas,
mas atuando dentro da institucionalidade en32
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exemplo, é notório que a nossa presença diminui
bastante, né?! É bem menor. É importante, por
exemplo, frisar que Conselheiras Federais titulares negras são pouquíssimas. Uma vez que a Resolução não previu por exemplo que esse percentual
de 50% de mulheres e de 30% de pessoas negras
deveria estar na titularidade ou na suplência, por
exemplo. É algo que precisa ser, com a formação
do Conselho, com a formação dos Conselhos Seccionais, precisa ser estudado estatisticamente,
Em 2019, a Sra. esteve na tribuna do Sucom metodologia científica, para verificar em que
premo Tribunal Federal realizando susposições essas mulheres estavam, em que positentação oral por ocasião do julgamenções as pessoas negras estavam, as mulheres neto sobre a execução antecipada da pena. Na
gras, os homens negros estavam.
ocasião, afirmou que sua presença naquele
É importante mencionar um avanço: eu sou a priespaço era uma quebra da hegemonia masmeira mulher a ocupar a presidência da Comisculina branca. Quais avanços a sra. vê no sissão Nacional de Direitos Humanos. A comissão
tema OAB quanto à presença feminina e da
advocacia negra?
foi criada em 1980, então ela já tem mais de 40
anos, vai fazer 42 anos em agosSILVIA SOUZA No final de 2021,
to, e nunca tivemos uma mulher
É uma situação
o Conselho Federal da OAB, por
presidindo a Comissão, indepenmuito semelhante
meio de seu Conselho Pleno, aprodente de raça, estou falando só
vou uma resolução que instituiu
de gênero. E a minha participação
ao que acontece
ações afirmativas para alcançar a
nessa comissão, ocupando o cargo
em empresas,
paridade de gênero, ou seja, ter a
de Presidenta, demonstra aí uma
representação no Conselho Fede- organizações privadas, ruptura na hegemonia masculina
ral de metade, feita por metade de
que instituem ações branca dentro da institucionalidamulheres e para alcançar também
de da OAB também, e isso é muito
afirmativas para
a equidade racial, com ações afirimportante, e a gente precisa fricontratar pessoas
mativas, instituindo cotas raciais
sar e observar isso também.
com pelo menos 30 % de pessonegras, mas que não É claro que quando você inicia
as negras. Isso é um avanço super
uma ação afirmativa, dois desafios
criam
ferramentas
positivo da instituição, feito com
se colocam: o primeiro é a manupara a manutenção tenção dessa ação afirmativa, a
algum atraso, tendo em vista que
apesar do seu papel, da OAB ter
primeira é a efetivação, desculpa,
dessas pessoas.
um papel relevantíssimo na defesa
quais são as ferramentas que nós
das ações afirmativas para as pessoas negras, como
poderemos lançar mão para ter pessoas negras e
as cotas raciais, sendo, por exemplo, autora da ADC
mulheres ocupando espaços de poder e de deci41, que buscou a declaração de constitucionalidasão dentro da institucionalidade da OAB e o sede, da lei que instituiu cotas raciais nos concursos
gundo é a manutenção.
públicos, embora tenha toda essa atuação, a OAB
Quais são as ferramentas que a organização disfoi a última organização/último órgão do sistema
põe para manter essas pessoas no sistema, essas
jurídico brasileiro a instituir dentro da sua própria
ou outras pessoas no sistema. Uma vez que a lógiinstitucionalidade, ações afirmativas. Então, isso
ca de operação desse sistema foi feita por homens
precisa ser dito também.
brancos para homens brancos. Então, essa lógiNo entanto, representa um avanço muito grande.
ca também, essa sistemática também precisa ser
Eu faço parte do Conselho Federal pela primeira
revista, nesse sentido, de manter as pessoas que
vez, e estou numa gestão representando a bancaadentraram por mediações afirmativas no sistema.
da de São Paulo, e é uma gestão onde o Conselho
É uma situação muito semelhante ao que aconteFederal é composto pela metade de mulheres e
ce em empresas, organizações privadas, que inspor pelo menos 30% de pessoas negras.
tituem ações afirmativas para contratar pessoas
Quando a gente faz o recorte de gênero e raça,
negras, mas que não criam ferramentas para a
olhamos para a presença de mulheres negras, por
manutenção dessas pessoas. Que a lógica de funatuação super importante tanto das organizações
quanto do próprio Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que luta para sobreviver
neste contexto e da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem o compromisso com os Direitos Humanos e de combater também a tortura em todas as
instâncias, eis que um crime inafiançável e inadmissível em um Estado Democrático de Direito.
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cionamento daquela organização, ela tem ali na
sua institucionalidade entranhado o machismo, o
racismo, e isso vai se espelhar nas dinâmicas de
convivência e nas dinâmicas de trabalho ali, e por
isso há a necessidade de olhar pra isso e pensar
mudanças dentro dessa organicidade, que acaba
acontecendo e a gente que trabalha com isso é
testemunha disso. É perceber que as pessoas acabam ou saindo dessas instituições, ou adoecendo
nessas instituições, porque não adianta só inserir
a pessoa ali e não criar condições pra que ela permaneça naquele espaço.

dão, que tem raízes no racismo, que é dissimulado
no Brasil.
O Conselho Nacional de Justiça lançou recentemente, esse perfil, e recentemente também criou
um GT para enfrentamento da questão racial dentro do Judiciário, e com juízes e juízas negros, e
apresentou uma pesquisa, e uma estimativa de
quando o Judiciário alcançaria a equidade racial.
Então, o que eu estou falando é um dado que é
público, porque tá na internet, e na apresentação
dessa pesquisa, a estimativa é que seria alcançado
só em 2046 ou 2049, com a representação de 22%
de pessoas negras no Judiciário.
Isso é totalmente distante da realidade, porque a
população negra, hoje no Brasil, está em torno de
56% e a justificativa apresentada é que: “ah, tá, são
cinquenta e seis por cento de negros, mas os cursos de direito têm apenas um percentual, vamos
supor de 40% de negros, alguns desistem, outros
não querem ser juízes...”
Assim, fizeram uma conta que, a meu ver, não tem
muita lógica, e justifica que a equidade vai ser alcançada nos 22%, tiraram esse número de 22%.
Então, muito complicado para nós, que fazemos
parte dessa luta antirracista, e buscamos há muitos anos a equidade racial, a igualdade e a participação sólida de pessoas negras ocupando esses
espaços de poder e tomada de decisão, e muito
complicado para nós lidar com essa afirmação, né,
e esse dado, que espelha uma dificuldade do Poder
Judiciário em pensar, em ter a metade ali na sua
composição de pessoas negras.
Há, claro, inúmeros esforços que estão sendo feitos dentro do Judiciário. Há juízes, juízas, desembargadores, desembargadoras, pessoas comprometidas, é, com essa mudança de paradigma, isso
deve ser reconhecido, mas também é necessário
que a gente tenha uma força de vontade dentro da
instituição de forma amplificada, né?
Eu acho que a advocacia tem um papel importante
nisso, uma vez que a Ordem dos Advogados tem
direito ao Quinto Constitucional, fazendo as indicações por meio das listas sêxtuplas para vagas de
desembargadores nos tribunais dos estados e nos
tribunais federais, para vagas de ministro também,
nas Cortes Superiores, então, um passo relevante que pode ser
dado pela OAB

Segundo dados do Conselho Nacional
de Justiça, apenas 12,8% da magistratura brasileira é composta por pessoas
negras. Mesmo em estados como a Bahia,
em que a população negra é 80%, as pessoas negras estão sub-representadas nesse
espaço de poder. De que forma a sra. acredita que essa realidade pode ser modificada?
SILVIA SOUZA Quanto à sub-representação de
pessoas negras na magistratura e quais seriam
as formas para que a gente pudesse mudar essa
realidade, eu acho que a resposta, ela não é tão
simples, porque a gente tem questões sérias para
enfrentar aí, mas também tem uma parte dessa
resposta que tem um condão que afeta ali algumas
subjetividades de quem está nesses espaços.
É, realmente, a força de vontade para fazer essa
estrutura mudar. Veja que as cotas nos concursos públicos foram instituídas em 2014, a lei prevê
uma revisão a cada 10 anos e o Poder Judiciário,
a magistratura, está completamente distante de
alcançar qualquer equidade racial em relação à
representação de pessoas negras, de pessoas indígenas então nem se fala, dentro do seu espaço.
Isso demonstra que a cota racial, a ação afirmativa
por meio da cotação racial, é ferramenta importante, mas é apenas uma ferramenta, que não consegue resolver o problema sozinha. Então, a gente
precisa dispor, lançar mão de outras ferramentas
que poderão atuar conjuntamente com as ações afirmativas para
eliminar esse problema imenso que tem
raízes na escravi-
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alterações na execução penal, no processo penal e no direito material também, que, ao meu
ver, caracteriza um recrudescimento e um aumento do punitivismo. E como eu pude participar, acompanhar, pessoalmente, a tramitação
desse pacote, porque, a época, eu atuava como
assessora de Advocacy da ONG “Conectas Direitos Humanos”, pude testemunhar discursos
bastante punitivistas e que não tinham ali, no
seu bojo, qualquer contemplação das questões
sociais, históricas e políticas, que estão envolvidas dentro do mundo do Direito Penal, que desaguam na criminalidade.
Nós temos diversas questões, como por exemplo,
a política de enfrentamento, política nacional de
drogas, a política nacional criminal e penitenciária que é uma questão importante e que tem esse
viés punitivista. Então quando a gente ver dentro
do campo do Direito Penal esses avanços, que eu
não vou chamar de pequenos poque eu acho tão
importante, como a criminalização da lgbtfobia
(no início ela cita homotransfobia) reconhecidamente pelo STF, eu acho que nós estamos conseguindo reverberar o nosso discurso - a defesa
dos Direitos Humanos; nós estamos conseguindo
fazer com que parte da sociedade entenda que a
defesa dos Direitos Humanos e que os Direitos
Humanos estão diretamente, intrinsecamente,
conectados com a nossa condição humana, com
a nossa humanidade. E, a meu ver, em todos os
campos do direito, eles devem ser priorizados,
devem ser apreciados, pelo menos, quando se vai
discutir uma mudança legislativa. Vamos tomar
por exemplo o campo do Direito do Trabalho, nós
tivemos uma recente reforma na legislação trabalhista que impactou diversos, inúmeros, trabalhadores, e precarizou várias profissões. A gente
teve uma uberização do trabalho, fragilização dos
vínculos empregatícios. Ali você acabou criando
uma legislação em que, hipoteticamente, o trabalhador e o empregador têm o mesmo poder, e não
tem, e nunca terá. Não há uma relação equânime
de poder entre trabalhador e empregador, mas
há uma legislação que espelha essa mentalidade.
Então, quando se faz uma alteração dessa, que
se precariza os direitos trabalhistas, com certeza
você atinge, fragiliza os Direitos Humanos dessas
pessoas. A gente pensa também no trabalho análogo à escravidão, na alteração da legislação de
combate ao trabalho escravo. Enfim, são inúmeras questões que permeiam os Direito Humanos,
e, no campo do Direito Penal, ter essa visão humanista é super importante!

na esfera nacional é a implementação também de
ações afirmativas para paridade de gênero e equidade racial também nas listas sêxtuplas.
Eu sou Conselheira no Estado de São Paulo, e nós
no Estado de São Paulo já demos esse passo... primeiro ato do Conselho Seccional do Estado São
Paulo, nessa gestão, sob a presidência da Presidente Patrícia Vanzollini, foi justamente aprovar
uma resolução, é a Resolução nº 3 de 2022, do
Conselho Seccional da OAB São Paulo, que instituiu ações afirmativas, para paridade de gênero e
equidade racial com 50% de mulheres e 30% de
pessoas negras na formação das listas sêxtuplas.
Nós estamos em vias de lançar um edital para a
vaga que há no TJ São Paulo e o edital já contemplará essa ação afirmativa. Então, a advocacia também pode dar sua contribuição para a eliminação
dessa desigualdade social e racial que é abissal no
sistema de justiça.

4

A defesa dos direitos humanos tem se
refletido, em algumas situações, na
projeção do Direito Penal como forma
de proteção de grupos minorizados, o que
ocorreu, por exemplo, com a violência de
gênero e, mais recentemente, com a interpretação do STF que criminaliza a homofobia e da transfobia. Como a sra. enxerga esses movimentos, considerando que o Direito
Penal tem se estruturado prioritariamente
para a punição de pessoas negras e pobres?
SILVIA SOUZA Eu enxergo esse movimento dos

reflexos da defesa dos direitos humanos na esfera penal de forma positiva e compreendo que
isso demanda um esforço da nossa parte dentro
da academia também, para fazer leituras fora do
punitivismo habitual em relação ao Direito Penal,
mas uma leitura de quais são as populações atingidas pelo Direto Penal, quais as questões sociais,
políticas e históricas que se refletem na vida cotidiana dessas populações. A criminalização da homotransfobia como equivalente ao crime de racismo, para mim é um avanço muito grande para
as populações porque representa uma proteção
do Estado para as populações LGBTQIA+.
Penso que todos os segmentos que são tratados
como minoria na sociedade devem ser enxergados também pelo Direito Penal, até porque a gente teve um recrudescimento penal muito recente
na nossa legislação. E é necessário lembrar que a
apresentação, a tramitação e as aprovações havidas no âmbito do pacote anticrimes trouxeram
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RECONHECIMENTO DE PESSOAS E
INSTRUÇÕES PRÉVIAS ADEQUADAS:
UM GRANDE AVANÇO DE FÁCIL APLICAÇÃO
Desde outubro de 2020, com o julgamento do Habeas Corpus nº. 598.886, a Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem contribuindo sobremaneira com o aperfeiçoamento
das discussões sobre reconhecimento de pessoas
no processo penal brasileiro. O último dos avanços jurisprudenciais, cuja repercussão foi ampla,
deu-se no âmbito do Habeas Corpus nº. 712.781,
julgado pelo mesmo colegiado.
Sem embargo da constelação de importantes temas tratados nos acórdãos mencionados, a
nosso ver, duas ideias merecem particular destaque. A primeira, de caráter geral, refere-se ao
fato de que o erro judiciário consistente na condenação/prisão de pessoas inocentes merece
maior atenção de todos os atores do sistema de
justiça criminal brasileiro. A segunda – mais restrita e que será melhor abordada aqui – concerne
na premissa de que a acurácia do reconhecimento de pessoas depende diretamente do método
utilizado em sua produção.
A bem da verdade, a percepção de que
o método utilizado para obter um reconheci-

mento impacta em sua qualidade está respaldada por diversos estudos empíricos, que resultam na sistematização de técnicas que podem
melhorar o conteúdo ofertado por este meio
de prova (DIGES, 2018; CECCONELLO; STEIN,
2020). Ao se verificar as recomendações dos
especialistas, nota-se de plano que as regras
do art. 226 do nosso Código de Processo Penal (CPP) estão bastante desatualizadas e, por
si só, não são capazeWs de garantir a obtenção de informação confiável. Por outro lado, a
prática revela que a desobediência ao desenho
normativo quase nunca vem acompanhada de
preocupação em melhorar a qualidade dos reconhecimentos. Ao revés, o desapego às prescrições legais é, via de regra, resultado da equivocada crença de que o reconhecimento pode
ser realizado de qualquer modo, sem técnica,
na intuição ou no improviso.
Se é verdade que esse tipo de crença foi bastante estimulada por uma jurisprudência leniente
que teimava em considerar que o procedimento
previsto em lei consistia em «mera recomenda36
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ção», é certo também, por outro lado, que esse
entendimento já não encontra mais amparo no
posicionamento dos Tribunais Superiores, notadamente a partir dos julgados citados ao início,
nos quais se deixa claro que as regras do dispositivo normativo devem atuar como garantia mínima
de confiabilidade da prova produzida.
Nesse sentido, é urgente que seja promovida
uma reforma legislativa que seja capaz não apenas
de colocar o CPP em dia com as recomendações advindas da comunidade científica, mas também, sobretudo, para que a lei passe a dispor expressamente que a inobservância do procedimento previsto
implicará a inadmissibilidade do elemento de prova.
Nessa direção, um passo importante foi dado
pelo Senado brasileiro com a recente aprovação
do PL 676/2021, com a adoção do texto substitutivo que reflete quase integralmente a proposta
elaborada por um grupo de trabalho que reúne
professores e pesquisadores de todo o país, nas
áreas do processo penal e da psicologia cognitiva,
do qual os autores deste artigo fazem parte (CONJUR, 2021). O Projeto agora aguarda a apreciação
pelo Plenário da Câmara dos Deputados e o exame
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, não sendo possível, evidentemente, estimar
se e quando será aprovado.
Enquanto não advém a reforma, é essencial
pensar em melhorias que possam atuar como redutores de danos e possam ser implementadas
desde já, independentemente de alteração legislativa, especialmente quando
se tratar de medidas relacionadas
a variáveis que sejam controláveis
pelo sistema de justiça (GONZÁLEZ;
MANZANERO, 2018: 192), que em
nada contrastem com o procedimento atualmente previsto em nosso CPP e que não gerem qualquer
impacto financeiro. Nesse sentido, considerável
progresso já se alcançaria com o simples fato de
autoridades policiais ou judiciais passarem a administrar instruções corretas aos reconhecedores
(vítimas e testemunhas).
Em 1981, Malpass e Devine publicaram os resultados de experimento que buscava compreender os efeitos das chamadas instruções enviesadas
(biased instructions), entendidas, fundamentalmente, como aquelas em que vítimas e testemunhas não são previamente avisadas que a pessoa
que cometeu o delito pode não estar entre as que
lhe serão exibidas e que uma opção válida consiste em não reconhecer qualquer dos indivídu-

os apresentados no alinhamento. Com instruções
enviesadas, 78% dos participantes do experimento
disseram ter reconhecido positivamente o infrator, mesmo quando este não estava entre os indivíduos exibidos (falso positivo). Com instruções
adequadas, que alertavam os participantes sobre a
possibilidade de o autor do delito não estar entre
as pessoas que seriam exibidas, o percentual de
participantes que disse ser capaz de identificar o
infrator e reconheceu erroneamente um filler foi
reduzido para 33% (MALPASS; DEVINE, 1981: 485).
Evidentemente, o perigo das instruções enviesadas é que elas podem reforçar, por parte das
vítimas ou testemunhas, a equivocada compreensão de que o objetivo do procedimento é somente o de confirmar a identidade de um suspeito que
a polícia já sabe que está envolvido no crime. Isso
pode levar a uma suposição, igualmente errada, que
o infrator já foi identificado ou preso e que necessariamente será uma das pessoas a ser exibida no
alinhamento (MALPASS; DEVINE, 1981: 483-489), o
que gera uma maior propensão de que a vítima ou
testemunha selecione, dentre os indivíduos exibidos, aquele que, embora inocente, seja o mais parecido ou que tenha algum traço fisionômico ou
sinal característico similar ao culpado.1 Por outro
lado, instruções adequadas permitem que vítimas e
testemunhas compreendam melhor o procedimento, deixando-as mais à vontade para dizer que não
conseguiram reconhecer qualquer das pessoas exibidas, sem o desconforto de,
com isso, poder estar frustrando
as expectativas dos investigadores

Neste contexto, ganha relevo a necessidade de utilização
do line up (alinhamento de várias pessoas) e proscrição do
show up (exibição unicamente do suspeito), bem assim o
fato de que em cada alinhamento deve constar pelo menos
6 pessoas, sendo apenas um suspeito e cinco fillers ou distratores, cuja função é de controle e diminuição estatística
das chances de um inocente ser reconhecido ao acaso.
1
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ou mesmo contribuindo para gerar uma situação de
impunidade (potencializada pela suposição de que,
caso ninguém seja reconhecido, a investigação será
encerrada).
Um dos aspectos mais interessantes demonstrado pela célebre pesquisa de Malpass e
Devine, contudo, é que o uso de instruções apropriadas não reduziu – ao revés, até aumentou de
75% para 83% – o percentual de identificações
corretas, nos alinhamentos em que o verdadeiro
infrator estava presente (MALPASS; DEVINE, 1981:
485). Segundo os autores, «a substituição das instruções enviesadas por instruções adequadas resultou em menos reconhecimentos e em menos
falsos positivos, sem diminuir a quantidade de
identificações corretas» (MALPASS; DEVINE, 1981:
487, trad. livre). Ainda na palavra dos professores
estadunidenses, esses dados demonstrariam o
equívoco da crença, nutrida por alguns policiais e
atores do sistema de justiça, de que a redução de
identificações falsas somente pode ser alcançada
ao custo também da redução da quantidade de
identificações corretas, o que termina por gerar
resistência em relação às mudanças procedimentais sugeridas (MALPASS; DEVINE, 1981: 488).
No Brasil, quase quatro décadas depois da
publicação da pesquisa de Malpass e Devine, o
programa televisivo Fantástico2 reproduziu, numa
reportagem, um experimento científico semelhante, com o objetivo avaliar a acurácia da prova
de reconhecimento, com destaque para o impacto
que as instruções previamente dadas às vítimas e/
ou testemunhas podem ter em relação à ocorrência de falsos positivos.
Na matéria em questão, um ator entrou num
auditório onde estudantes assistiam a uma palestra e simulou a subtração de um computador deixado sobre uma mesa. Toda a cena foi filmada e
exibida, convidando-se, em seguida, os telespectadores a responderem um quiz, no qual deveriam

tentar identificar o autor daquele furto dentre
quatro fotografias de pessoas com características físicas semelhantes: a maior parte do público
(43%) identificou erradamente um inocente como
sendo o autor do delito. Dentre os 42 estudantes
presentes no auditório, o resultado não foi diferente: a maioria identificou a pessoa errada como
autora do crime. Para testar como as instruções
prévias podem fazer grande diferença em relação
aos riscos de um falso reconhecimento, a produção do programa dividiu a plateia em dois grupos.
O primeiro grupo foi expressamente advertido de
que era possível que o suspeito não estivesse entre as fotos exibidas e que não haveria problema
se o participante não se sentisse em condição de
fazer a identificação. 63% dessas pessoas disseram não se sentirem confiantes o suficiente para
apontar um culpado. No outro grupo, que não recebeu instruções com as mesmas ressalvas, todos
se sentiram em condição de apontar o culpado,
sendo que 76% deles identificou a pessoa errada.
Com efeito, desde o precursor estudo de
Malpass e Devine, diversas investigações acadêmicas foram realizadas sobre o tema. Em 2020, Wells
e outros cinco pesquisadores seniores publicaram
longa revisão científica sobre diretrizes para procedimentos de reconhecimento de pessoas. Indicando os estudos mais recentes e discutindo suas
implicações, os autores recomendam que a autoridade responsável pelo ato não deve fornecer à
vítima ou testemunha qualquer informação que
ela ainda não tenha dito e não deve sugerir que o
suspeito que estará no alinhamento foi preso ou
que o culpado estará presente entre as pessoas a
serem reconhecidas (WELLS et al., 2020: 20). Recomendam, ainda, que o reconhecedor deve ser
instruído de que: (i) o responsável pelo ato não
sabe quem é o suspeito e quais são os fillers; (ii)
o culpado pode não estar entre as pessoas que
compõem o alinhamento, então a resposta corre-

A reportagem – que teve o mérito de trazer a discussão ao
conhecimento do grande público – foi inspirada em um estudo realizado na Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, cerca de um ano antes, em que Karen Tenenbojm, valendo-se de metodologia semelhante, encontrou resultados bastante esclarecedores. Os participantes foram
divididos em dois grupos: o Grupo Experimental era composto por indivíduos que foram alertados de que a pessoa
que cometeu o crime poderia não estar entre as fotografias a serem exibidas, esclarecendo, ademais, que independente de uma identificação positiva, a polícia continuaria
a investigar o incidente. O Grupo Controle era composto
de participantes que não receberam essas mesmas instruções prévias. Conforme os resultados da pesquisa, quase a

totalidade dos participantes do Grupo Experimental preferiu assinalar a opção ‘N/A’, por não ter conseguido encontrar, dentre as fotografias, alguma que lhes parecesse
familiar e contextualizada o suficiente para ensejar uma
identificação positiva. Nesse grupo, somente 8% dos participantes fizeram identificações positivas, todas elas falsas
(TENEBOJM, 2018: 67). Já no Grupo Controle, composto de
participantes que não receberam essas mesmas instruções
prévias, «cerca de 80% de seus integrantes preferiram
identificar algum sujeito do alinhamento fotográfico. Das
identificações positivas, 85,7% foram falsas (Gráfico 3B).
Isso significa que, ainda que diante de uma sensação fraca
de familiaridade contextualizada, os participantes preferiram arriscar identificações» (TENEBOJM, 2018: 68).

2
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ta pode ser «não presente» ou «nenhum destes»;
(iii) caso não se sinta incapaz de tomar uma decisão, há a opção de responder «não sei»; (iv) depois de tomar uma decisão, ela será solicitada a
manifestar o quão confiante está nessa decisão; e
(v) a investigação continuará mesmo que nenhuma
identificação seja feita (WELLS et al., 2020: 20).
Para além do debate na academia, o tema,
sobretudo no estrangeiro, também tem sido objeto de uma preocupação institucional das agências
envolvidas na persecução criminal. Nos Estados
Unidos, por exemplo, a par do crescente fenômeno da implantação das chamadas Conviction Integrity Units (CIU) vinculadas às promotorias de
justiça, para prevenção, identificação e correção
de possíveis erros judiciais, o Departamento de
Justiça (DoJ) – que acumula atribuições que, no
Brasil, competem à Procuradoria-Geral da República3 – publicou, em 2017, um memorandum, no
qual são detalhados os protocolos a serem observados nos procedimentos de reconhecimento, para assegurar a acurácia e confiabilidade da
prova obtida. De todas as recomendações feitas
no documento, merece destaque a determinação
de que sejam previamente lidas instruções nas
quais deve constar, principalmente, a advertência de que o criminoso pode não estar dentre as
pessoas que lhe serão exibidas, e que a investigação vai continuar independentemente da vítima
ou testemunha apontar alguém.4
Como dito antes, não há nada que justifique esperar uma reforma legislativa para
começar utilizar uma metodologia para o reconhecimento que seja baseada em evidências
científicas e que induvidosamente pode melhorar a acurácia do procedimento. Daí por que é
verdadeiramente urgente que se passe a fazer
uso de instruções prévias adequadas e que sejam banidas as práticas que contemplem instruções enviesadas e que potencializem o risco
de falsos positivos.

A condenação/prisão de inocentes é um
escândalo moral e político que impõe aos atores
do sistema de justiça criminal o compromisso de
evitar sua ocorrência. A adoção de corretas instruções prévias no reconhecimento de pessoas,
respaldadas em evidências científicas, é um mecanismo eficiente de melhora da atividade probatória no processo penal que não exige nada mais
que a consciência dos agentes estatais envolvidos
no ato. Não há, portanto, o que se esperar para
aplicar estas recomendações. Para finalizar, é preciso, uma vez mais, recordar: ideais de justiça e de
verdade não se confundem com a perversa idolatria à pena a qualquer custo.
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