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EDITORIAL
Foi mãe que me descegou*
Segundo domingo de maio. Todo ano, as
mesmas investidas do comércio. “Presenteie
quem você mais ama”, dizem. Mãe. Maio é sempre
o mês das mães. Ou, ao menos, de algumas.
Segundo dados do Infopen Mulheres de
2017, apenas 14,0% das unidades prisionais brasileiras que recebem mulheres possuem um espaço
reservado para gestantes e lactantes e somente
3,2% dos estabelecimentos penais têm berçário
ou centro de referência materno-infantil; o ínfimo percentual de 0,66% das prisões conta com
creches1.
Neste estado de coisas que insiste em permanecer inconstitucional, a ruptura dos laços
entre mães privadas de liberdade e seus filhos
é apresentada como consequência incontornável. Se não há estrutura mínima para a permanência das crianças com suas mães, resta para
essas mulheres lidar com o luto da separação
abrupta. Em “Presos que menstruam”, uma das
entrevistadas de Nana Queiroz murmura: “Até
nisso é diferente a gente presa do que a gente solta. Solta, você pega seu filho, vê. Eu nem
consegui olhar os dedos da mão e do pé, pra ver
se não tava faltando nenhum.”2. Ela foi algemada
logo depois de parir.
Apesar da notória precariedade das unidades prisionais e inadequação de suas instalações, o recente Diagnóstico Nacional da Primeira Infância revelou que 32,6% das mulheres que
estavam grávidas no momento da audiência de
custódia receberam, como decisão aos seus casos, a conversão de sua prisão em flagrante em
prisão preventiva. Um dado assustador quando
confrontado, em especial, com as disposições inseridas no Código de Processo Penal pela Lei nº

13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância),
com a Resolução nº 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça e com a decisão preferida pelo
STF no Habeas Corpus coletivo nº 143.461, que
preveem a prisão domiciliar e o não encarceramento como medidas a serem priorizadas quando a agente for gestante ou mulher com filho de
até 12 anos incompletos.
De acordo com o Supremo, ficou comprovada, nos autos daquele Habeas Corpus, a “existência de situação estrutural em que mulheres
grávidas e mães de crianças (...) estão, de fato,
cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais
e pós-parto, inexistindo, outrossim, berçários e
creches para seus filhos”3. Ainda assim, um terço
dessas mulheres permanecem presas sem sequer
terem sido condenadas.
Do outro lado das grades, o cárcere impacta um segundo grupo de mães. Se a literatura aponta, sistematicamente, para o esquecimento das mulheres encarceradas por
seus maridos/companheiros e familiares, “[e]
nquanto estiver preso, o homem contará com
a visita de uma mulher, seja a mãe, esposa,
namorada, prima ou a vizinha” 4. À solidão da
mulher presa contrapõem-se as enormes filas
de mulheres, especialmente mães, do lado de
fora de estabelecimentos penais masculinos
em dias de visita.
Mães que não abandonam os filhos, apesar
das revistas vexatórias e de sua própria criminalização pelos agentes estatais. Tira a roupa.
Agacha. Agora tosse. Cinquenta anos e um espelho entre as pernas. Mães que aprendem na
marra o juridiquês dos labirintos que percorrem

* Trecho do poema “De mãe”, de Conceição Evaristo.
1
BRASIL, Ministério da Justiça. Infopen Mulheres –
junho de 2017. Disponível em http://antigo.depen.gov.br/
DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/copy_of_
Infopenmulheresjunho2017.pdf
2
QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam. Rio de Janeiro:
Record, 2016, p. 73

3

BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Diagnóstico
Nacional da Primeira Infância. Mulheres presas e
adolescentes em regime de internação que estejam
grávidas e/ou que sejam mães de crianças até 6 anos de
idade. Brasília: CNJ, 2022.
4
VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. São Paulo: Companhia
das Letras, 2017. p. 38

semanalmente – com ou sem o dinheiro do ônibus – para acessar alguma justiça para os filhos
privados de liberdade. Entre balcões das varas
criminais e as salas de atendimento das Defensorias Públicas, são elas que predominam, de
norte a sul do país.
Para além do cárcere, maio também não é
o mês das mães de outros tantos jovens, tão pretos/pardos e pobres quanto aqueles que lotam
os estabelecimentos de privação de liberdade do
país. Dono da terceira maior população prisional do mundo, o Brasil também carrega a vergonha de ter a violência como a principal causa de
morte de jovens. Segundo o Atlas da Violência de
2021, em 2019, de cada 100 jovens entre 15 e 19
anos que morreram no país por qualquer causa,
39 foram vítimas da violência letal. Dos 45.503
homicídios ocorridos no Brasil em 2019, 51,3%
IPEA – INSITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.
Atlas da Violência. Brasília: Ipea, 2021. Disponível em
https://w w w.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/
artigos/1375-atlasdaviolencia2021completo.pdf
5

vitimaram jovens entre 15 e 29 anos5. São 23.327
jovens com trajetórias interrompidas e um número inaceitável de mães que tiveram que enterrar
seus próprios filhos.
Entre tantas dores, há, contudo, resiliência e “uma força que nos alerta”6. As vozes
protagonistas dos grupos de mães insistem em
serem ouvidas pelo sistema de justiça penal na
luta contra o terrorismo de Estado – seja ele
praticado dentro ou fora dos estabelecimentos
penais. “Luta diária, fio da navalha, marcas?/
Várias/
Senzalas, cesárias, cicatrizes/Estrias, varizes, crises”7. Maio não é o mês dessas mães.
Delas, é o ano inteiro. Que saibamos ouvir seus
conselhos.
Liana Lisboa
NASCIMENTO, Milton; BRANT, Fernando. Maria Maria. In:
NASCIMENTO, Milton. Clube da Esquina 2, 1978.
7
EMICIDA; JACIRA, Dona. Mãe. In: EMICIDA. Sobre
crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Laboratório
Fantasma, 2015.
6
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.CONTRAPONTO
Por Thaize de Carvalho Correia

O Sistema de Precedente no
Processo Penal Brasileiro e o perigo
de engessamento inquisitorial da
jurisprudência pátria
A aplicação do Código de Processo Civil
(CPC) ao processo penal brasileiro é uma realidade e sua aplicação - expressa1, supletiva ou subsidiária - está consolidada, entre outras razões, pela
atualidade do CPC (2015) perante o ano do Código
de Processo Penal (19412), bem como pela consonância de diversos institutos com os princípios do
processo penal.
Não se defende, com a afirmação, a aplicação
automática e integral dos dispositivos previstos no
CPC, sob pena de subversão das sistemáticas de
cada ramo3 do Direito, diante das peculiaridades
dos bens jurídicos ameaçados por cada sistema (no
cível, o patrimônio; e no penal, a liberdade).
Assim, por exemplo, a proibição da decisão
surpresa, prevista no artigo 10 do CPC é bem-vinda também no processo penal, pois concretiza direito fundamental ao contraditório na medida em
que possibilita que as partes se manifestem sobre
pontos, até então, cegos do caso e/ou do procedimento, porém tal dispositivo não pode ser aplicado automaticamente.

Não fosse verdade tal ressalva acabar-se-ia com o conhecido e festejado Habeas Corpus
de ofício, que autoriza que qualquer juiz ou tribunal, em favor do réu, ainda que sem provocação e
sem dar oportunidade das partes se manifestarem
previamente, conheça e aprecie matéria benéfica
ao imputado.
Logo, os institutos previstos no CPC devem
ser aplicados ao processo penal, com as acomodações pertinentes, observando-se, portanto, a
sistemática desse ramo do Direito.
Assim, o objeto de preocupação deveria
ser, nesta quadra, o estudo do conceito de precedentes judiciais, seus elementos essenciais,
as técnicas de superação, a importância deste sistema e como ele deve ser acomodado ao
processo penal.
Ocorre que, diante da postura autoritária
dos tribunais brasileiros, a reflexão desemboca na angústia aqui compartilhada. Permanece,
assim, o medo do uso desvirtuado do microssistema, diante da realidade que o campo apresenta, como mais um mecanismo amplificador
da razão antidemocrática do sistema criminal
brasileiro.
Na verdade, o ideal seria que o Estado
brasileiro inserisse na própria legislação processual penal novos institutos, de forma ajustada aos seus princípios, após pertinentes contribuições dos especialistas. Porém, considerando
o atual estado de arte do processo penal bra-

A exemplo do artigo 362 do Código de Processo Penal.
Não alterando a realidade arcaica da legislação as pontuais reformas legislativas ao longo desses 80 anos de vigência do CPP.
3
Muito já se falou sobre essas peculiaridades. Pode-se
conferir algumas dessas reflexões no artigo de Aury Lopes:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-27/teoria-geral-processo-danosa-boa-saude-processo-penal acesso em
01 jun 2022
1

2
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sileiro4, a aplicação do CPC, com prudência, é
uma realidade, e deve ser objeto de estudo para
a correta aplicação.
Isso porque se as programações constitucionais de um processo penal acusatório, cumpridor
das garantias fundamentais, estão longe de serem
concretizadas tendo como referencial o próprio
CPP. Situação que piora quando se utiliza o CPC.
Exemplo dessa situação pode ser extraído da
resistência da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e da Associação dos Juízes Federais do
Brasil (AJUFE) que, diante da alteração do CPP, em
dezembro de 2019, que instituiu o juiz das garantias, interpuseram ações alegando não haver estrutura no Poder Judiciário para atender a previsão
legal, nem aporte financeiro para a criação desse
órgão. Atitudes que demonstram a resistência da
classe em incorporar o sentimento acusatório5.
O rompimento com o modelo inquisitorial
enfrenta barreiras de diversas ordens, entre elas, a
ausência de vontade dos magistrados de desocuparem a zona de conforto em que se encontram.
Sabendo ou não que fazem parte de uma ideologia
ancorada na defesa social por meio de um processo penal instrumental, decorrente da tradição
inquisitorial em que ainda está imerso (GLOECKNER, 2018), esses atores teimam em manter uma
postura afastada da democracia.
E assim, nem os dispositivos no CPP ajustados
aos princípios norteadores do sistema acusatório
são aplicados pelo Poder Judiciário, que permanece
julgando os casos penais pela lente da razão fascista (LAZZARI, 2021). Exemplo desse posicionamento
é a exigência de enfrentamento, pelo juízo de origem, de temas debatidos em Habeas Corpus para
que esta ação seja recebida pelas cortes de justiça6.
Nada mais autoritário, considerando o bem da vida
protegido pela ação mandamental. Cria-se, assim,
requisitos jurisprudenciais contra a liberdade dos
cidadãos, cunhando elementos próprios de sucedâneos recursais, optando pela postura autoritária

e utilitarista avessa, portanto, ao processo penal
democrático.
Consciente desta realidade e analisando o
sistema de precedente instituído entre os artigos
926 e 928 do CPC de 2015, pretende-se estabelecer uma discussão: diante da mentalidade inquisitorial das cortes de justiça brasileira, debater o
sistema de precedente é aconselhável como medida de justiça? O medo da defesa de tal possibilidade é engessar, ainda mais, as posições autoritárias
advindas das cortes de justiça brasileira, que restringem direitos fundamentais dos submetidos ao
sistema criminal.
Como se nota, de vez em quando, o caos
jurisprudencial (TARUFFO, 2014)7 é salvo por decisões harmônicas com as pretensões democráticas. O problema é que essas exceções podem
ser fuziladas diante da possibilidade de adoção do
referido sistema de precedente previsto no CPC.
Explique-se.
Ao estudar o tema em apreço, em um primeiro momento, a sensação é de encantamento,
pois a ideia de estabilidade das decisões sugere o
compromisso com a segurança jurídica dos cidadãos e, ainda, com a coerência sistêmica, que visa
a produção imparcial do Direito. Acrescente-se,
também, a celeridade da prestação jurisdicional
quando da aplicação da mesma razão de decidir a
circunstâncias fáticas parecidas.
A incorporação de um agir judicial baseado
na tomada de decisão à luz de um caso concreto,
extraindo elemento normativo que pode servir
como diretriz para julgamento de outros casos
posteriores análogos (DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 2015) e, sem dúvida, uma grande contribuição da Common Law que, diante da complexidade social e do avanço no número dos conflitos
apresentados pela modernidade, pode e deve
ser aplicado em um sistema de matriz na Civil
Law, como é o Brasil8. Não há nada de incongruente nisso.

Além dos dispositivos do “atual” CPP não se ajustarem ao
sistema instituído pela Constituição Federal de 1988, o projeto de lei 8045/2010, que tenta instituir o novo CPP também sofre severas críticas por também não se afinar aos
preceitos acusatórios consonantes com um Estado democrático como se intitula o Brasil. Sobre essas críticas se podem citar as realizadas pelo professor Fauzi Hassan Choukr.
5
Só para ilustrar a manipulação do discurso, note-se que
não há debates acalorados sobre os custos financeiros da
ampliação do tempo máximo de cumprimento de pena,
bem como da execução da pena confirmada em segundo
grau, previsões também inseridas em 2019 que passaram
ilesas às críticas dessas associações.

6

Nesse sentido: STJ - RHC: 95947 RJ 2018/0057647-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
11/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
17/09/2018.
7
Michele Taruffo, olhando o sistema italiano, chama a
atenção para a situação de caos jurisprudencial e a violação do princípio da segurança jurídica. Circunstância que
não afeta apenas a Itália.
8
Esses sistemas jurídicos – common law e civil law nunca foram impermeáveis. O que há é a maior aderência, de
cada país, às regras alcançadas via decisões ou via códigos.
Formatos que se sobrepõem, como é o caso do Brasil, país
que tem seu sistema de justiça na Civil Law.
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processo criminal, mas o perigo da adoção desse
sistema no Brasil em matéria processual penal,
diante da mentalidade autoritária em que se insere este ramo do Direito.
Assim, o medo é admitir a aplicação dos artigos 926, 927 e 928 do CPC ao processo penal, e
essa postura implicar no recrudescimento e engessamento das decisões autoritárias das cortes
de Justiça deste país em matéria criminal.

Sobre o procedimento de formação dos precedentes e sua aplicação, o CPC de 2015, com o
intuito de uniformizar a jurisprudência, regulou
esse microssistema na tentativa de dar segurança aos jurisdicionados, que não podem considerar
como momento importante do processo, a distribuição da ação, tendo em vista que cada juízo aplica, ao seu modo, o Direito.
Assim, pensando que a prestação jurisdicional deve ser íntegra, coerente e estável, o tema foi
disciplinado no CPC (2015) e merece ser aplicado
ao processo penal, pois réus precisam saber quando vão preso, se após confirmação da condenação pelo órgão de segundo grau ou, como manda
a Constituição Federal, se após o trânsito em julgado da sentença.
Essa resposta precisa ser segura. O “depende da turma que cair” não pode ser uma resposta possível. Não em um sistema que se pretende
estável. Não em um sistema que se pretende democrático. Teses, após comprometidos debates,
devem ser fixadas e aplicadas de modo equânime.
Também podem e devem ser superadas, mas não
a toda hora.
É impossível que órgãos julguem fatos parecidos de modo diametralmente opostos. A multiplicidade de soluções para casos semelhantes
gera, além da insegurança, o descredito da sociedade no Poder Judiciário.
O problema aqui refletido não é, portanto, a
possibilidade de aplicação do microssistema dos
precedentes estabelecido pelo CPC de 2015 ao
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Lirismos Insurgentes

Violáveis
Fomos levados pela polícia
secreta à meia-noite
Tenho vontade de escrever
Mas a polícia há muito
deixou de ser
Secreta em suas investidas
Nem nós seríamos levados
na calada da noite
Eleitos protagonistas de
uma história de terror
A polícia não me para em
uma blitz
A polícia não adentra
minha casa sem mandado
Os governadores pensam que
na minha rua
Não se trafica
Os homens daqui do prédio
são todos
Cidadãos de bem
Os juízes acreditam na
minha palavra
Quase sempre
Menos quando imagino
coisas
Fui levada por um homem ao
meio-dia
Tenho vontade de escrever.

Fernanda Furtado
Socióloga e advogada.
Especialista em Política e
Estratégia (UNEB). Mestranda
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“RESISTÊNCIA”
SEGUIDA DE MORTE:
JUSTIÇA CEGA
E A PERÍCIA NO
CONTRA-ATAQUE
Por Amanda Gonçalves Prado Quaresma
Estrada das Barreiras, Vila Moisés, Cabula. 06 de fevereiro de 2015. 12 mortos.
Gamboa de Baixo. 01 de março de 2022. 3 mortos.
Comunidade Vila Verde, Cajazeiras. 13 de maio de 2022. 3 mortos.
Em tempos truculentos e antidemocráticos,
nos vemos acuados e com receio de perdermos
ainda mais direitos que supúnhamos ter conquistado. Nesse contexto em que a violência nos
circunda, dentre diversas outras situações alarmantes, paro para refletir sobre os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial. Tais
atos violentos, comumente chamados de “auto de
resistência”, são homicídios praticados por poli-

ciais em serviço, supostamente em legítima defesa, ou buscando vencer o estado de resistência
das pessoas vitimadas.
A Bahia é a segunda unidade federativa com
maior número de mortes em operações policiais,
perdendo apenas para o Rio de Janeiro. De acordo
com o relatório “A Vida Resiste”, da Rede de Observatórios de Segurança, foram registradas 461 mortes e 49 feridos entre junho de 2019 a maio de 2021
(RAMOS, 2021). Os dados, ainda que subnotificados,
refletem a barbárie vivida cotidianamente por moradores da periferia baiana, que temem a violência urbana e a maneira como ela é combatida pelo Estado.
Neste mesmo relatório, é citado que a ocorrência destas operações policiais é motivada, em
35,8% das vezes, pela repressão ao tráfico de drogas, e, em 33,8%, pela autuação de outros flagrantes (RAMOS, 2021). Percebe-se, então, que as ope-

Clique para ler ouvindo:

Sulamericano
BaianaSystem, Manu Chao
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rações policiais, em sua maioria, não estão dentro
de um plano maior de inteligência e investimento
em melhorias a médio e longo prazo. Afinal, as operações e mortes não são nem sequer fatalidades
indesejadas, elas acabam sendo encaradas como,
na realidade, o propósito da segurança pública.
Deste modo, por conta da oficialização da
política de morte como método e finalidade, as engrenagens do sistema de segurança pública já estão preparadas para proteger os que cumprem os
ditames e os anseios por mortes. A imunização da
polícia que mata é muito bem orquestrada por um
sistema judiciário que produz justiçamentos em todas as suas etapas: na fase de inquérito, na responsabilização administrativa e na judicial. (FERREIRA,
2021). Em todos os âmbitos possíveis de se fazer justiça, há o acobertamento de assassinatos por servidores públicos, desde os investigadores de polícia,
promotores e defensores públicos, até juízes e desembargadores (FLAUZINA; PIRES, 2020).
Nestes casos de autos de resistência, é unânime a utilização da palavra policial como única prova
da materialidade do conflito e resistência das pessoas vitimadas. Assim, cria-se a narrativa de legítima defesa, amplamente aceita nos tribunais, baseada unicamente na palavra dos policiais que matam.
Tal aceitação desses processos sem provas como
suficientes para arquivar inquéritos e anistiar assassinos faz do Judiciário cúmplice da barbárie.
Fica evidente, portanto, que uma das etapas
para interromper a sanha genocida é a responsabilização das forças policiais e das instituições
do sistema de justiça pelas mortes provocadas
nas comunidades e favelas. Para isso, é preciso de
uma arma contra a palavra policial. Felizmente, a
solução desse dilema probatório não precisa ser
inventada, visto que o Código de Processo Penal já
previne quanto a isso ao impor: Nos casos em que
o crime deixar vestígios, é indispensável o exame
de corpo de delito. Ou seja, as perícias.
Deste modo, por também ser dotada de fé
pública, e por servir para trazer elementos fundamentais na descrição de circunstâncias das mortes,
a atuação da perícia técnico-científica em mortes
produzidas pelo Estado faz parte de uma disputa
no processo de construção da verdade. Afinal, descrever como uma pessoa foi morta, como foram
seus últimos momentos em vida, e resgatar sua
identificação civil é parte do processo de recuperar
a verdade e a justiça, permitindo um luto digno por
parte de seus familiares e entes (MEDEIROS, 2020).
Neste sentido, nas situações em que a palavra do
policial é inquestionável pela fé pública e pela inér-

cia do judiciário, as perícias cumprem o papel de
contra-ataque dentro da versão policial.
Ocorre que, justamente por ter um papel
imprescindível dentro do contexto de luta contra
o genocídio negro, a perícia enquanto instituição
sofre uma série de desmontes em sua infraestrutura. Nos órgãos periciais do Departamento
de Polícia Técnica da Bahia, a falta de tecnologia e verba investida é sentida na precariedade
da estrutura e na desvalorização dos peritos criminais, legistas e demais profissionais que examinam tecnicamente as provas para o processamento pelo judiciário.
Ademais, as perícias são inviabilizadas também nas casuísticas, principalmente nas mortes
cometidas pela polícia, com a destruição das cenas
dos crimes, os corpos já cadáveres levados ao hospital em uma simulação de socorro, além de não ser
feita perícia no local e nas viaturas utilizadas para
desmonte da cena do crime, dificultando o encontro de provas fidedignas das execuções perpetradas
como autos de resistência. Dessa forma, exige-se
dos operadores do direito, que atuarão nos processos como representantes das partes, uma leitura
dos laudos muito mais atenta e especializada. Não
à toa, se faz necessário ler e se questionar o que o
laudo diz, mas, principalmente, ler nas entrelinhas
o que ele não pode dizer e por qual motivo. Ou seja,
é preciso dominar a técnica, a teoria e a prática da
medicina forense para manejar os documentos periciais em favor da justiça.
Entretanto, em Salvador, capital do segundo
estado em que mais acontecem mortes em operações policiais, de modo a ser necessário um vasto
conhecimento em perícia e medicina legal para a
defesa e o contra-ataque das populações em vulnerabilidade, nenhum dos cursos jurídicos que
formam bacharéis em direito exigem a cadeira de
medicina legal como obrigatória. No mais, apenas
três dos vinte e um cursos jurídicos ofertados em
Salvador oferecem a disciplina para operadores do
direito como optativa. Catorze das faculdades sequer incluíam o componente curricular em suas
grades de disciplinas (LIMA, 2019).
Conclui-se, então, que, na luta contra o genocídio negro, enquanto as forças assassinas gozam de todo o aparato de um Estado genocida a seu
favor, com helicópteros, armamento de guerra e a
imunização do Judiciário, as populações vulneráveis
contam com bacharéis em direito despreparados e
órgãos periciais que funcionam por improviso.
Como diria a canção da banda Baiana System: “Nas veias abertas da América Latina, tem
9
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fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe
de estado ao som da carabina, um fuzil. Se a justiça
é cega, a gente pega quem fugiu”.
Assim, respondendo a este chamado, se a
justiça é cega, nos resta contra-atacar.
Coloco-me nas trincheiras dessa batalha.
Contra-atacar!

FLAUZINA, Ana. PIRES, Thula. Roteiros Previsíveis: Racismo
e Justiçamentos no Brasil. Boletim Revista do Instituto
Baiano de Direito Processual Penal, Salvador, ano 3, nº 08,
p. 9-10. abr. 2020.
LIMA, Bruno Gil Carvalho et al. Medicina Legal nos Cursos
Jurídicos de Salvador-BA: Lacuna na Formação dos
Bacharéis. Congresso da UFBA 2019.
MEDEIROS, Flavia. Políticas Públicas de Perícia Criminal
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GAECO’S ou GAP’s: Os grupos
parapolicias no âmbito do
Ministério Público
Por Aldo Ribeiro Britto

Em 2015, ao dirimir a questão em julgado de
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
decidiu por maioria que o Ministério Público pode,
excepcionalmente, presidir investigações criminais, em casos de abuso de autoridade, prática de
delito por policiais, crimes contra a Administração
Pública, inércia dos organismos policiais, ou procrastinação indevida no desempenho de investigação penal, situações que, exemplificativamente, justificariam sua intervenção subsidiária. Na
ocasião, prevaleceu o entendimento de, apesar de
inexistir expressa previsão a respeito no ordenamento jurídico pátrio, a legitimidade de tal investigação criminal, de acordo com o referido pretório, seria extraída da própria Constituição, a partir
de cláusula que outorgaria o monopólio da ação
penal pública e o controle externo sobre a atividade policial ao Ministério Público1.
O posicionamento então firmado pela Corte
Suprema é de que o exercício de autoridade de polícia judiciária por membro de Ministério Público é
subsidiário, portanto, excepcional, o que poderia
fazer sentido em casos em que os mecanismos de
controle interno dos órgãos titulares de função de
polícia judiciária fossem comprovadamente insuficientes para assegurar seu eficiente exercício,
uma vez que ao Ministério Público foi incumbido
seu controle externo (art.129, VII da CF).
Contudo, o que se tem observado na prática é que o Ministério Público continua a atuar de
forma ordinária e concorrente aos órgãos ordinariamente titulares da polícia judiciária, por meio
da manutenção de um braço armado destinado a
investigar criminalmente.
Para presidir mais efetivamente investigações criminais do seu interesse estratégico, Ministérios Públicos de diversos estados brasileiros,
anos antes da referida decisão do STF, passaram
desenvolver uma estrutura de apoio nos denominados “Grupos de Atuação Especial no Combate

ao Crime Organizado (GAECO)” ou “Grupos de
Apoio ao Promotor de Justiça (GAP)”2.
Em tal estruturação, diversos destes grupos
têm recrutado policiais civis, para basicamente
executar a mesma função de polícia judiciária que
já desempenhavam nos órgãos de origem e, sobretudo, policiais militares3, também para executar a
polícia judiciária, embora tal função seja diversa
do policiamento ostensivo para a qual foram precipuamente formados4, ambos sob a direção de
um promotor de justiça.
Tais policiais passam a atuar junto ao Ministério Público por meio de cessão, ato administrativo que permite o afastamento temporário de servidor público, do seu cargo público de origem, para
exercer atividades por este em órgão distinto.
Desta forma, com a anuência das Polícias
Civil e Militar e/ou do Poder Executivo estadual
no qual estas se encontram inseridas, tais grupos têm efetivamente funcionado como órgãos
policiais paralelos às Polícias Civis, constitucionalmente designadas para o exercício da polícia judiciária (art. 144, § 4º da CF), em crimes de
maior interesse do Ministério Público, quais sejam, aqueles em que potencialmente se façam
presentes organizações criminosas5.
E tais grupos tendem a se expandir, como
pode ser observado a partir da Resolução no
Como exemplos, pode-se citar, os Ministério Públicos
dos estados na Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e São
Paulo (GAECO’s), e Rio de Janeiro e Rondônia (GAP’s)
3
Como exemplo, cf. notícia disponível em: <https://
extra.globo.com/noticias/rio/pm-amplia-para-220numero-de-policiais-cedidos-ao-ministerio-publicoestadual-1388795.html>. Aceso em: 30 jun. 2018.
4
Ressalva-se aí a função de polícia judiciária decorrente
da apuração de crimes militares, a qual policiais militares
excepcionalmente podem exercer, ante a aplicação de
dispositivos do Código de Processo Penal Militar.
5
A constitucionalidade da criação e estruturação de Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)
atualmente encontra-se questionada perante o Supremo
Tribunal Federal, por meio das ADI 2.838/MT e 4.624/TO,
ambas sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
2

STF, RE 593727/ MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 14/05/2015, DJe-097 22/05/2015.
1
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146/2013 do Ministério Público Federal, pela qual
foram criados os GAECO’s no seu âmbito, os quais
atualmente estão sendo progressivamente instalados em suas representações nos Estados.
No entanto, se a investigação criminal pelo
Ministério Público, de acordo com o Supremo
Tribunal Federal, é subsidiária, portanto, extraordinária, seria desnecessário, a priori, manter um quantitativo de policiais permanentemente cedidos aos GAECO’s/GAP’s, ainda mais
em se considerando que os policiais civis exerceriam essencialmente a mesma função no seu
órgão de origem, enquanto os policiais militares
teriam sua função desviada, deixando de fazer o
policiamento ostensivo nas ruas.
Ademais, o ordenamento jurídico explicitamente outorga instrumentos mais adequados ao
exercício subsidiário (ou seja, extraordinário) da
polícia judiciária pelo Ministério Público, quando
não puder executá-lo por seus próprios meios,
consistente na requisição de diligências investigatórias aos órgãos que, por mandamento cons-

titucional explícito, detém a função de investigar
criminalmente, em especial as polícias civis, nos
termos dos art. 129, VIII da CF e art. 13, II do CPP.
A inobservância de julgado de repercussão
geral da suprema corte, não se compatibiliza com
a nobre função de fiscal da lei, assim como fomento do Estado desorganizado não favorece o efetivo “combate” ao crime organizado, que o parquet
busca desempenhar. Impõe-se, portanto, que sejam revistas as cessões de policiais para os GAECO’s/GAP’s, sob pena de se perpetuar a existência
de verdadeiras polícias paralelas no âmbito do Ministério Público.
ALDO
RIBEIRO BRITTO

Mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA). Especialista
em Direito do Estado. Delegado de Polícia Federal.
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Reconhecimento de pessoas:
por um olhar para o chão de fábrica
Por Anderson Pires Giampaoli e Rafael Francisco Marcondes de Moraes

O reconhecimento de pessoas consubstancia meio de prova disciplinado no artigo 226 do
Código de Processo Penal, diploma que, em seu
artigo 6º, inciso VI, o elenca como diligência a ser
promovida pelo delegado de polícia na apuração
de infrações penais.
A despeito de sua corriqueira adoção na
atividade de polícia judiciária, prevalecia na jurisprudência posição no sentido de que o desenho
procedimental do mencionado artigo 226 seria
mera recomendação legal, cujo descumprimento
não implicaria nulidade, a fomentar velhas práti-

cas equivocadas e negligentes nos cuidados com
o instituto.
Em outubro de 2020, a partir do paradigmático julgado do HC 598.886, da 6ª Turma do
STJ, houve um giro interpretativo ao estipular
o roteiro legal do reconhecimento de pessoas
como garantia mínima a ser observada, sob pena
de invalidação.
Aludida mudança construtiva da orientação jurisprudencial prestigia o caráter interdisciplinar do processo, mediante contributos da
epistemologia jurídica e da psicologia do tes13
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temunho no âmbito das provas dependentes
da memória humana (MATIDA; CECCONELLO,
2021, p. 413-414).
Nesse contexto, não se pode descurar do
chão de fábrica, representado pela atuação das
agências de polícia judiciária, porta de entrada do
desviante no sistema de justiça criminal e cenário
identificado em levantamentos como o divulgado
pela Folha de São Paulo (RODRIGUES; PAGNAN;
VALENTE, 2021), reveladores de que muitos erros
atribuídos ao subsistema judiciário são, na origem,
erros policiais.
Referido periódico veicula caso que ilustra
a premência de melhorias nas práticas estatais,
no qual o vendedor Wilson Alberto Rosa, em 2017,
foi apontado como autor de crime patrimonial
violento na zona sul de São Paulo. Wilson, negro,
além de reconhecido fotograficamente pela vítima
sem qualquer formalidade, foi conduzido à delegacia de polícia e submetido a alinhamento injusto, ladeado a outros quatro indivíduos brancos.
Permaneceu encarcerado 32 dias até ser colocado
em liberdade, diante das falhas procedimentais.
Ainda sob a perspectiva empírica, segundo
a citada matéria, de 100 pessoas detidas, 42 foram
submetidas a reconhecimentos irregulares, sem
o respeito ao regramento mínimo previsto na lei
processual penal, evidenciando a necessidade de
revisão dos protocolos adotados na utilização desse meio de prova desde a fase policial do processo
penal, como alertado pelo Instituto de Defesa do
Direito de Defesa (2022).
Conforme aduzido por Santos (2021, p. 424)
e corroborado na referida reportagem, o sistema
penal é seletivo, recaindo os erros estatais, notadamente, sobre a população negra.
A questão orbita, dessarte, em torno do
papel da polícia judiciária, que deve, no atual estado de coisas, contribuir com a edificação de
um sistema de justiça mais equânime, compromissado em reduzir erros e harmônico à opção
política de inibir ao máximo riscos de prisões e
condenações injustas, como consectário da presunção de inocência.
Com efeito, os valores constitucionais suplantam a narrativa que invoca suposta inquisitoriedade e mera informatividade do inquérito
policial, como engodo retórico voltado ao não reconhecimento de nulidades na investigação preliminar (MACHADO, 2020, p. 34-36), a conceber a
fase policial como etapa extrajudicial do processo
penal, por meio da devida investigação criminal
(BALDAN, 2015, p. 165; COELHO, 2017, p. 47), cor-

respondente à incidência, na densidade aplicável,
das garantias integrantes do devido processo.
Nesse diapasão, não se pode mais admitir
que a apuração criminal, presidida pelo delegado de polícia na forma de inquérito policial, seja
vista como mero procedimento administrativo
e instrumento enviesado à disposição unilateral
da acusação. A partir da concepção libertadora
do direito penal e do processo como instrumento de efetivação dos direitos fundamentais, há
que se sedimentar a investigação preliminar,
epistêmica por natureza, como autêntico filtro
da justa causa para fase judicial.
Retomando o tema do reconhecimento de
pessoas a partir desse olhar garantista da primeira etapa da persecução, à luz dos ensinamentos
de Wells (1978, p. 1548), considerando, principalmente, as denominadas variáveis sistêmicas,
providências sob o controle dos órgãos do sistema de justiça, torna-se inadiável uma guinada
procedimental, cabendo às polícias judiciárias, na
capacitação de agentes nas academias, incorporar os saberes da psicologia do testemunho, de
maneira a suplantar práticas vetustas, como o reconhecimento pessoal a partir de álbuns de suspeitos, alinhamentos injustos e racistas, ausência
de fillers (pessoas sabidamente inocentes), instruções inadequadas às vítimas e testemunhas,
show-up (exibição apenas da pessoa suspeita ou
de sua fotografia), prévios reconhecimentos informais, custódias cautelares a partir de reconhecimentos isolados e precários, feedbacks positivos (indicação por policiais de que a pessoa
reconhecida é autora do delito), entre outras.
Trata-se, ademais, de meio de prova irrepetível (LOPES, 2021, p. 650), porquanto a realização
de um reconhecimento pessoal vicia os posteriores, na medida em que os influencia, pois o reconhecedor fica impossibilitado de realizar o mesmo
fenômeno psicológico.
Assim, pela lupa realista, o reconhecimento deve ser feito o quanto antes para não sofrer
prejuízo em qualidade e fiabilidade pelo decurso
temporal, concentrando sua execução profícua na
fase extrajudicial (BELIATO; IBRAHIN, 2022, p. 62),
sobretudo na hipótese de suspeita de estado flagrancial por ocasião da audiência policial de apresentação e garantias do artigo 304 do CPP (MORAES, 2022, p. 243).
Os debates sobre a reconstrução e a justificação dos fatos de interesse penal demandam
soluções voltadas a modernizar, reestruturar
e transformar a cultura probatória no sistema
14
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de justiça criminal, desde o limiar extrajudicial,
com ênfase nas instituições de polícia judiciária,
as quais, ao agregarem tais referenciais teóricos
e práticos, concorrem para a consecução de um
processo penal mais humano e profissional.

RODRIGUES, Artur; PAGNAN, Rogério; VALENTE, Rubens.
Falhas em reconhecimento alimentam máquina de prisões
injustas de negros e pobres no Brasil. Folha de São Paulo,
São Paulo, 25 maio 2021. Disponível em: https://www1.
folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://temas.
folha.uol.com.br/inocentes/erros-de-reconhecimento/
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O princípio do contraditório
como influência e a dosimetria
da pena no Tribunal do júri
Por Leonardo Avelar e Luiz Eduardo de Faria

Seria possível o exercício do contraditório
anteriormente à fixação da pena diante das condenações proferidas pelo Júri? Essa é a pergunta
que se pretende responder neste espaço.
Conforme se sabe, o Tribunal do Júri constitui, nos termos do Art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição de 1988, o juízo competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
A Política criminal relativa ao funcionamento do júri vem expressa por meio dos princípios
fundamentais previstos na Constituição, dentre
os quais se destacam: as garantias da plenitude da
defesa, do sigilo das votações e da soberania dos
veredictos populares.
O procedimento bifásico dá concretude à
previsão constitucional, estabelecendo uma primeira fase, em que se discute se a imputação é viável – e pode ser julgada pelos jurados; enquanto
a segunda seria destinada à apreciação da causa
pelo Conselho de Sentença.
Com efeito, a composição do Tribunal do
Júri é heterogênea, com a presença de um juiz
togado, que funciona como presidente, e mais 25

(vinte e cinco) jurados leigos, escolhidos no seio
da sociedade. Dentre os tais vinte e cinco, são
sorteados 7 (sete), que constituirão o Conselho de
Sentença, em cada sessão de julgamento, a teor do
Art. 447 do CPP.
No que toca à competência processual dos
componentes, Gustavo Badaró traz a diferença
nodal entre as funções:
É comum a afirmativa de que, no Tribunal
do Júri, o juiz-presidente julga as questões
de direito, notadamente as relativas à fixação da pena, e os jurados julgam os fatos.1
Esta afirmação, porém, não é correta. Os
jurados também decidem sobre questões
de direito, quando, por exemplo, concluem
que a agressão é ‘injusta’, na legítima defesa, ou que houve ‘coação moral’. Aliás, o
fato dificilmente se separa do direito, senConforme BADARÓ, a “origem de tal afirmação pode
ser encontrada na própria disciplina constitucional do
Tribunal do Júri na Constituição do Império de 1824: ‘Os
jurados pronunciam sobre facto, e os Juízes aplicam a Lei
(Art. 152)’” (BADARÓ, 2015, p. 648).
1
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do íntima a relação entre a matéria de fato
e a matéria jurídica. Melhor dizer, portanto,
que os jurados decidem sobre a existência
do crime e a sua autoria, enquanto o juiz-presidente condena – aplicando a pena
ou a medida de segurança - ou absolve o
acusado (BADARÓ, 2015, p. 648).

ro passou a ter regra expressa no sentido de se
proibir qualquer decisão judicial baseada em argumento sobre o qual as partes não tenham debatido no procedimento3.
Conforme destaca a doutrina especializada,
trata-se da nova versão do princípio constitucional do contraditório, considerado, agora, a partir
do desenho normativo do Estado Democrático de
Direito, como técnica dinâmica no procedimento,
de modo que a argumentação das partes constitua
verdadeira matéria-prima para a fabricação da decisão judicial. O contraditório, portanto, despe-se
da sua formulação clássica, consistente na audiência de fala e lugar para a manifestação das partes,
para assumir a importante função de influência
no provimento proferido ao final do “iter procedimental” (THEODORO JÚNIOR; NUNES, 2009)4.
A aludida previsão constante do art. 10 do
CPC é totalmente corroborada com o que vem
também previso no §1.º do art. 489 do mesmo
código, notadamente o inciso IV do mencionado
parágrafo, que diz expressamente que não será
considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Muito embora as alterações sublinhadas
afetem, numa primeira leitura, a jurisdição civil, é
preciso destacar que o art. 3.º do CPP permite a
aplicação da analogia no Direito Processual Penal.
No caso, como no CPP ainda vigente não existia
qualquer norma de procedimento que pudesse
dar o referido contorno legal à normatividade defendida em relação ao princípio do contraditório,
uso da analogia parecia ser opção mais adequada
em decorrência da lacuna legislativa.
No entanto, com a entrada em vigor da Lei
n.º 13.964/19, viu-se nova redação no art. 315 do
CPP, tendo o seu §2.º reproduzido integralmente
o §1.º do art. 489 do CPC. Assim, o Direito Processual Penal brasileiro passou a ter norma expressa no sentido de considerar carente de fundamentação a decisão judicial que não aprecia
a argumentação das partes e que tenha condão

Assim, em caso de condenação por um crime doloso contra a vida, ativa-se a competência
do juiz togado acerca do mérito da causa, de modo
que seja decidida a dosimetria da pena do acusado. Serão observadas ainda as disposições do art.
387 do CPP, com a possibilidade de aplicação de
alguma cautelar e, ainda, em caso de condenação
a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de
reclusão, o juiz determinará a discutível execução
provisória da pena, prevista na também polêmica
alínea “e” do inciso I do art. 492 do CPP2.
Essa conformação decisória dicotômica tem inegável reflexo no sentido e alcance das
pretensões que são deduzidas em sessão de julgamento: a Acusação e a Defesa, com peculiares
pretensões, centram esforços argumentativos em
elementos ligados à existência do fato tido como
criminoso e sua autoria, passando ao largo de
pontos relacionados à quantificação penal e seus
desdobramentos formais que, como se viu, ficam
a cargo do juiz togado; porquanto, não existe contribuição das partes para o ponto da sentença relativo à fixação da pena.
Desta dinâmica surge também uma inegável conclusão: as partes, no plenário, quando
dos debates orais, não sustentam suas pretensões diretamente voltadas ao Juiz-Presidente,
de modo a influenciar na operação jurídica de
dosimetria penal.
Essa seria, pois, a questão jurídica que se
traz à reflexão, apontando-se, ao fim, para a conformação do procedimento, por parte do juiz-presidente, diante da assunção do princípio do
contraditório, na acepção maior de influência no
ato decisório, no ordenamento jurídico brasileiro.
Efetivamente, com a entrada em vigor do
CPC de 2015, o ordenamento jurídico brasileiA constitucionalidade do dispositivo e da própria
possibilidade de execução imediata da pena nas
condenações do júri está em discussão no âmbito do STF,
consoante RE n.º 1.235.340, em regime de repercussão
geral (Tema 1068), cujo julgamento ainda não se ultimou.
3
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2

Nas palavras dos autores citadas, tal “(...) concepção
significa que não se pode mais na atualidade, acreditar
que o contraditório se circunscreva ao dizer e contradizer
formal entre as partes, sem que isso gere uma efetiva
ressonância (contribuição) para a fundamentação do
provimento, ou seja, afastando a ideia de que a participação
das partes no processo possa ser meramente fictícia,
ou apenas aparente, e mesmo desnecessária no plano
substancial” (THEODORO JÚNIOR; NUNES, 2009, p. 179).
4
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de infirmar o resultado do julgado5. Por óbvio, é
necessário que se tenha um espaço de manifestação das partes antes do provimento, de modo
que a argumentação construída tenha ressonância na decisão.
Diante da recepção no processo penal do
princípio do contraditório, a indagação que vem
é a seguinte: como, no Tribunal do Júri, não há,
no espaço reservado aos debates das partes, argumentação sobre a dosimetria da pena – mesmo
porque nem se sabe se haverá efetivamente condenação – o que deveria ser feito pelo juiz-presidente, de modo a fixar uma sanção penal com
fundamentação que não cause surpresa às partes
e sobre a qual elas não tiveram a oportunidade
de debater?
A resposta é apenas uma: oportunizando o
contraditório, com a possibilidade de as partes se
manifestarem, de modo fundamentado, ainda que
oralmente, sobre os parâmetros da fixação da pena,
bem como de todos os efeitos da condenação penal. Entende-se que igual procedimento também
poderia ser aproveitado nos casos de desclassificação própria feita pelo Conselho de Sentença, já
que, muito embora, quando dos debates, já se tenha
aventado a inexistência do crime doloso contra a
vida, não custa lembrar que o juiz-presidente é o
competente para avaliar o fato punível na perspectiva vista a partir da desclassificação.

Com essas considerações, entende-se que,
à míngua da alteração procedimental, poderia
ser adotada a postura acima, pois, de uma só vez,
se estaria não apenas oportunizando às partes a
participação de um capítulo da sentença, como
também concretizando o princípio do contraditório na atual acepção comparticipativa trazida
pelos já destacados dispositivos das reformas
processuais.

Art. 315 (...) § 2º Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;
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Processo Penal Pervertido:
a presunção de culpa como elemento
definidor de condenações
Por Tiago Silva de Freitas

tos probatórios processuais, até mesmo, eventuais
motivações diversas do ideal de justiça que podem
impulsionar falsas denúncias (ANDRADE, 2003,
p.41). O caso Johnny Depp e Amber Heard, diante
da notoriedade desses artistas, pôs mais luz a essa
problemática específica, cujas circunstâncias impõem marginalização imediata aos acusados, independentemente de classe social, antes mesmo
de qualquer passo da marcha processual.
No Estado Democrático de Direito (PÉREZ
LUÑO, 2021, p. 190), é indispensável que as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas.
Assim preceitua o art. 93, IX, da Constituição da
República do Brasil. Para que as sentenças gozem
de legitimidade (conceito mais amplo que a mera
legalidade, porque carece de respeito ao valor
justiça), é preciso que haja a adesão do auditório brasileiro, expressão do filósofo de Bruxelas
Chaïm Perelman (PERELMAN, 2005, p. 23), leia-se do povo brasileiro, cuja vontade encontra-se
manifesta no próprio texto constitucional. Assim,
o juiz que bem decide respeita o ethos (compatibi-

“É preferível condenar dez inocentes a absolver um
culpado”. Voltaire, adaptado à perversão processual
penal
Zé, em conversa com seu colega Nildo, orgulhosamente falou: “Nunca tive um pedido de
medida protetiva negado”. Ao que, prontamente,
Nildo redarguiu: “Isso é fácil, gostaria que você me
apresentasse o percentual de vezes que você conseguiu a revogação”. Zé calou-se...
Esse breve diálogo, com personagens fictícios, porém, baseado em fatos reais, denota um
grave problema da justiça (ARISTÓTELES, 2007, p.
54), em especial, do processo penal da espetacularização midiática, que joga para a plateia. Quando se pensa em crimes clandestinos, aqueles que
ocorrem em ambientes cujas supostas vítimas e
supostos autores estavam sozinhos, portanto, sem
espectadores da suposta cena delitiva, a situação
se agrava, porque muitas condenações se dão estritamente com base na palavra da suposta vítima,
desconsiderando-se, inclusive, os outros elemen19
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lidade com a verdade), o pathos (a emoção quase a
zero, preferencialmente nula, porém de difícil exigibilidade) e o logos (a racionalidade).
Um processo, como todo e qualquer enunciado discursivo (ALEXY, 2015, p. 117), deve ser
coerente (apresentar compatibilidade com os
fundamentos externos que o lastreiam, in casu, a
ordem jurídica) e coeso (atributo da congruência
interna).
Como bem acentuou Rubens Casara em sua
importante obra sobre o Estado Pós-Democrático
(CASARA, 2017, p. 22-23; p. 127-128), da pós-verdade, das fake news, do processo violador de garantias fundamentais, da demonização daqueles que
defendem os direitos humanos, da inversão de valores, da compreensão de que só há justiça quando
há condenação, do gozo coletivo com as prisões,
independentemente da correção procedimental (ALEXY, 2005, p. 22-23) ou mesmo substancial
(DWORKIN, 2010, p. 23-72) das penas aplicadas,
aqueles que se colocam como garantistas penais
(FERRAJOLI, 2002, p. 786) são, na melhor acepção da palavra, contramajoritários (APPIO, 2008,
p. 36), bastiões da Constituição, porém execrados,
sendo, justamente em virtude disso, cada vez mais
escassos, por temerem as sanções, ainda que somente sociais e difusas, mas que causam desconforto, quando não impedem, o alcance de objetivos por parte de agentes do sistema de justiça, em
virtude da imposição de agendas anti-humanistas
como condicionantes para obtenção de seus respectivos desideratos.
Ninguém quer sair feio na foto. Na sociedade
da espetacularização, ninguém quer ser lembrado
por ter contribuído para a absolvição de um culpado, embora pouco importe se as ações impliquem
na condenação de dez inocentes. E é nesse contexto que, ao arrepio do princípio da presunção de
inocência, a coragem (ARISTÓTELES, 2000, p. 3147), apontada como grande virtude, desde Aristóteles na Retórica das Paixões, antítese da covardia,
tem sido cada vez mais escassa diante do monstro
sociojurídico-político que, aqui, denominamos de
Processo Penal Pervertido...
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do essa naturalidade e, para manter o processo
de sujeição da população, foi necessário se voltar
para categorizar e regrar todo o corpo social. Esse
“novo” poder não se opera mais tão somente pela
imposição da lei, mas pela introjeção da norma por
cada membro da sociedade. Nesse contexto, o conhecimento científico passa a ser importante para
adensar a legitimidade da nova lógica.
No caso do Direito, ocorre uma potencialização do
uso dos outros saberes para se justificar. A Criminologia, que traz consigo a Medicina e a Psicologia, apresenta ao Direito Penal as qualificações do
réu no campo moral, psicológico e médico. Agora,
o Direito Penal não tem mais só o fato, mas também o ato para se debruçar; não apenas observa
a infração, mas usa das características do autor
para tomar suas decisões. Vocês talvez estejam
pensando: – “Isso poderia ser interessante, não?
Considerar os aspectos individuais para avaliar o
caso”. Respondo a essa pergunta imaginária: – “Poderia, se a história do Direito e da Psicologia não
estivesse tão imbricada com a manutenção das estruturas de poder”.
Na prática, no caso do processo penal, os saberes psicológicos que foram requisitados são
aqueles que pretendem explicar o crime por
características individuais do autor, classificar
os sujeitos, prever comportamentos a partir de
componentes pessoais e, especialmente, naturalizar o crime a determinados atributos ou pessoas. Isso se estende para a execução penal, com
a perspectiva correcional “dos defeitos ou erros”
dos condenados.

A Sra. aborda em suas pesquisas as
relações entre a Psicologia e o Direito
Penal. Sob esta perspectiva, quais os
avanços proporcionados por esta interdisciplinaridade na compreensão do fenômeno
criminológico contemporâneo?
VALDIRENE DAUFEMBACK Sinto não poder ser

otimista nessa resposta. E há motivos para isso.
Em primeiro lugar, o conhecimento científico disponível no campo das Psicologias, especialmente
quando levamos em consideração a produção do
último século, é comparativamente mais complexo, profundo, revelador e contribuitivo para a
compreensão do fenômeno criminológico do que
aquele que tem sido construído e utilizado pelo
Direito Penal como teoria e nos Tribunais.
Detalhando melhor, a utilização seletiva e mesmo reduzida do potencial de interdisciplinaridade
dessas áreas tem a ver com história da aproximação entre Psicologia e o Direito Penal, particularmente no que toca à intencionalidade dessa
união. Explico. A Idade Moderna concebeu uma
forma nova de legitimação do poder: o que até então se bastava em torno da soberania como poder
central e natural das sociedades, delimitando os
direitos do soberano e a obrigação de obediência dos demais, se esgota e, no século XIX, passa
a colocar o foco da estratégia de dominação em
torno dos súditos. Ou seja, o rei ou o representante máximo se estabelecia apenas por sua posição
“natural” como tal, mas as sociedades foram, em
diferentes circunstâncias históricas, questionan23
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No entanto, as Teorias do Direito Penal, as Psiconoção de responsividade compartilhada entre os
logias e as Criminologias, não se resumem a isso.
três poderes da República e a sociedade em geral.
São muitos conhecimentos que convivem nessa
A obra atual é produção de muitos autores. Nesse
época contemporânea. Na Psicologia, posso mensentido, resgato propostas exemplificativas que encionar a Psicologia Social que analisa fenômenos
volvem esses segmentos. Ao Legislativo, recomendo
considerando a interface com o coletivo, a Psicoa adoção da Responsabilidade Penal Legislativa: há
logia Institucional que poderia ajudar a repensar a
que se ter uma avaliação de impactos financeiros e
cultura das organizações do Sistema de Justiça, a
sociais de cada novo tipo penal ou alteração de pena
Psicologia do Desenvolvimento que traz dimensões
vislumbrados em um projeto de lei. Basta de expodinâmicas dos sujeitos, entre muitas outras, nas
sições de motivo com base em notícia de cunho
suas diferentes correntes teóricas. Por isso afirmei
sensacionalista e análise imediatista que surfam no
inicialmente que é um uso reduzido do potencial
populismo. Ao Sistema de Justiça, que implante a lóda interdisciplinaridade. Tem a
gica de ocupação taxativa dos esver com as escolhas que o Direito
tabelecimentos prisionais – para
Às
organizações
Penal dominante faz, se beneficia
uma vaga uma pessoa apenas –,
do discurso criminológico positiisso pode trazer um importante
da sociedade civil,
vista na legislação e na dogmática,
lampejo de racionalidade sobre
de todos os campos,
mas sem muito aprofundamento e
o uso da pena privativa de liberque
revejam
nem buscando atualizar suas condade. Ao Executivo, a revisão das
cepções a partir das novas Crimiestruturas dos serviços penais,
suas pretensões
nologias e Psicologias.
do ingresso e formação dos serpunitivistas e
vidores, trazendo a sistemática de
colaborem
na
O campo crítico do propromoção da responsabilização,
cesso penal aponta para
de oportunidades e da garantia
indicação de formas
a crise de legitimidade
da dignidade às pessoas que estão
alternativas de
da finalidade da pena no Dicumprindo uma medida penal, se
reito Moderno e para o colap- resolução de conflito.
afastando da perspectiva militar e
so das instituições prisionais.
de combate ao inimigo. Às organiNeste contexto, existem alterzações da sociedade civil, de todos
nativas para superação do panorama atual,
os campos, que revejam suas pretensões punitivisnotadamente em relação ao encarceramento
tas e colaborem na indicação de formas alternativas
em massa vigente?
de resolução de conflito.
Esses exemplos não devem ser vistos de forVALDIRENE DAUFEMBACK Certamente. Comema isolada e descontextualizada, especialmente
cemos por questionar essa sensação coletiva de
no momento crítico que a democracia brasileira
um sistema penal (com seu inerente sistema privive atualmente, por isso, minha provocação é um
sional) que “não tem jeito” ou que precisa crescer
convite para pensarmos de forma estrutural e nos
ainda mais para dar conta da “criminalidade”. A namexermos, não uma prescrição.
turalização dessa ideia tem por objetivo paralisar os
Creio que ainda estamos distantes de que a criesforços de enfrentamento de questões estruturais
se de legitimidade provoque uma ruptura sobre o
que são complexas e aceitar respostas imediatistas,
sistema vigente de penas, no entanto, vivemos e
salvacionista e de exceção, mas que sequer tocam
atuamos na sociedade hoje, 2022. Cabe a nós uma
questões que configuram e sustentam o fenômeno.
parte de fricção e de contra narrativa, mesmo sem
Como ilustração desse ponto, confortados por essa
saber quando a correlação de forças possa se torconvicção incapacitante, somos capazes de anuir
nar menos desigual.
socialmente com propostas como o Regime Disciplinar Diferenciado, com a institucionalização de
De acordo com a sua experiência no sistribunais especiais para lidar com crimes das fortema prisional, qual é o diagnóstico da
ças militares, com operações de garantia da lei da
implementação de políticas públicas e
das políticas de gestão nos últimos anos?
ordem para inspeções ordinárias nas prisões, entre
inúmeros outros exemplos, infelizmente.
VALDIRENE DAUFEMBACK Nesse campo, é
Na esfera das alternativas, gostaria de mencionar
importante sinalizar alguns avanços nos último
algumas ideias. A primeira delas tem a ver com a
24
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15 anos. No final dos anos 2000, começou-se a
operar no executivo federal com a ideia de que o
ambiente prisional deveria ser um local permeado pelas políticas públicas intersetoriais, que a
administração prisional ao invés de prover algo
que não é especialista, deveria atuar em rede
com as pastas de educação, saúde, trabalho, assistência social e outras. Isso permitiu o ingresso das pessoas presas como destinatárias dos
programas estaduais e nacionais, criando conexão com as estruturas públicas que atendem as
pessoas antes e depois do cárcere, e atualizando
os serviços com práticas condizentes aos parâmetros adotados socialmente.
Esse momento frutificou em portarias interministeriais, leis, decretos e outras normativas
que buscavam dar conta de princípios, fluxos e
processos para a população privada de liberdade, além de financiamento dos Ministérios da
Educação, da Saúde, da Cultura e da Justiça e
Segurança Pública para fomentar a implantação
das políticas. Porém, embora haja algum arranjo institucional posto, a cobertura dos serviços
ainda é deficitária e, em algumas áreas, como
Assistência Social, pouco se avançou.
Para termos melhor resultado na implementação
das políticas públicas no ambiente da prisão, é
preciso também qualificar a gestão dos serviços
penais, o outro tema da pergunta. É um assunto
que tem sido mais debatido nos últimos 10 anos,
com iniciativas de formulação pelo Executivo
Federal e, recentemente, tratadas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto à
perspectiva da fiscalização judicial. Os desafios
são muitos para o Brasil ter uma uniformização
da gestão prisional e, principalmente, que reflita
a orientação da LEP e das Regras de Nelson Mandela, com foco na atenção à custódia, sem submeter a falsas dicotomias entre direitos e segurança e a ideologia de combate ao inimigo. Outro
aspecto que merece atenção é a qualificação da
burocracia pública da política penal, com órgãos
que tenham foco nos serviços penais tendo como
premissa a sua interdisciplinaridade, orçamento
compatível e controle externo.

4

sos manuais, resoluções e instrumentos
voltados à tutela de populações vulnerabilizadas (indígenas, mães, gestantes
e lactantes, população LGBTQI etc.) nos
contextos prisional e socioeducativo.
Como a Sra. observa estas movimentações e a possibilidade de efetivação destas políticas?
VALDIRENE DAUFEMBACK A apresentação

de diretrizes a partir dos órgãos nacionais é
um passo imprescindível para orientar as iniciativas e os recursos para um plano comum,
trazendo a perspectiva de políticas, não apenas projetos pontuais. No caso dos recentes
instrumentos com atenção a populações em
situação de vulnerabilidade do CNJ, além de
cumprir a função de construir referências para
as atividades jurisdicionais, dá visibilidade à
especificidade desses públicos e adequa procedimentos considerando as características e
as condições que possam de fato responder à
expectativa de Justiça. Diria que é de importância civilizatória.
Poderíamos pensar que no cenário de privação
de liberdade, as precariedades e as violações
são tantas que por muito tempo as especificidades dos públicos estiveram acobertadas pelos problemas gerais. No entanto, é mais que
isso. A forma com que mulheres, pessoas LGBTQIA+, população negra, pessoas com deficiência, entre outros grupos, são tratados pelo
sistema penal tem a ver com a reprodução e a
indução das desigualdades presentes na sociedade. Por isso, a relevância do Poder Judiciário enfrentar essa temática, tem espectro mais
amplo, atinge as relações sociais.
A efetivação integral dessas políticas é o caminho que precisa ser percorrido pelos integrantes do Sistema de Justiça. Passa por processos
de formação, orientação, fiscalização e adequação de rotinas enraizadas que dependem
do reposicionamento individual dos servidores e da revisão de aspectos da cultura institucional. São bem-vindas as iniciativas de alta
cúpula para esses reposicionamentos, além de
provocações e atitudes cotidianas que possam
dar concretude às normativas.

Observando o cenário atual, tivemos
avanços na apresentação pelo Conselho Nacional de Justiça de diver-
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CASO LEANDRO BOSSI:
ERROS INVESTIGATIVOS QUE
NÃO DEVEM SER ESQUECIDOS
No dia 10 de junho de 2022, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná realizou uma
coletiva pública para informar mais uma reviravolta
em uma das histórias sem desfecho há mais de 30
anos: o desaparecimento de Leandro Bossi, ocorrido em um show na praia de Guaratuba em fevereiro
de 1992, quando ele tinha apenas 07 anos.
O governo Paranaense comunicou1 que as
mostras de fragmentos ósseos encontrados em 4
de março de 1993 – periciadas pela primeira vez em
1993 e armazenadas na Polícia Científica por todos
esses anos – foram supostamente reanalisadas, apresentando dessa vez um resultado bastante distinto.
Enquanto um primeiro laudo concluiu que os achados ósseos periciados não eram compatíveis com a
paternidade do casal João Bossi e Paulina Rudy Bossi,
além de se tratar de “cadáver de uma criança do sexo
feminino”, o segundo e mais recente laudo pericial

produzido em 2022 indicou 99,99% de compatibilidade das amostras ósseas testadas com o DNA mitocondrial da mãe de Leandro. Em outras palavras,
Leandro deixa de ser considerado desaparecido para
ser declarado como oficialmente morto.
Como o laudo pericial de 1993 apontava que
os vestígios ósseos não pertenciam a Leandro, as
investigações pela descoberta de seu paradeiro
continuaram em aberto nessas últimas três décadas2. Nutridos de esperanças, a família sempre
protagonizou uma luta incessante em busca da
verdade. O pai da criança mantinha a fiel crença de
que seu filho seria encontrado algum dia, chegando
a reservar um pedaço do terreno rural da família
para quando ele retornasse para casa. Infelizmente
ele faleceu em 2021, sequer tendo a oportunidade
de receber uma resposta diante do sumiço de seu
filho. Em reportagens recentes, a família desabafa
o abandono estatal frente às suas dores: ao final,
“passamos 30 anos procurando uma criança que

Estado encontra materiais genéticos de Leandro Bossi,
desaparecido em 1992. ESTADO DO PR. Disponível em:
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Estado-encontra-materiais-geneticos-de-Leandro-Bossi-desaparecido-em-1992. Acesso em: 19 jun. 2022.
1

Lei 13.812/2019: “Art. 9º As investigações sobre o desaparecimento serão realizadas até a efetiva localização da
pessoa”.
2
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estava todo tempo em um saco plástico” guardado
dentro da Polícia Científica paranense3.
Talvez a maioria dos leitores desta coluna
desconheça os detalhes dessa revoltante história,
já que ela passou praticamente despercebida por
anos. Por outro lado, é provável que grande parte
já tenha ouvido sobre a história do menino Evandro Ramos Caetano, desaparecido em Guaratuba
em 6 de abril de 1992, caso que, desde o seu início,
recebeu especial atenção das autoridades públicas e ganhou maior notoriedade nos últimos anos,
graças ao rico e minucioso trabalho jornalístico de
Ivan Mizanzuk, detalhado no podcast “Projeto Humanos”, de recomendação obrigatória a todos que
se interessam pela prova no processo penal.
Não será objeto dessa coluna trazer considerações mais detalhadas sobre os problemas que
circundam o caso Evandro, até mesmo pela limitação do espaço e a complexidade do caso, mas uma
coisa é certa: nos casos de Leandro ou Evandro,
a investigação criminal, permeada de erros crassos desde o seu início, impactou decisivamente as
possibilidades de se atingir uma adequada reconstrução dos fatos. O artigo de hoje pretende, portanto, reconhecer algumas falhas do Estado que
jamais devem ser esquecidas.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de
reconhecer a assimetria no tratamento conferido
pelas autoridades públicas às famílias Alves Caetano e Bossi. Enquanto o primeiro caso contou com
forte mobilização da população local e de esforços
de diferentes equipes policiais enviadas à Guaratuba, a família Bossi foi praticamente invisibilizada
na escuta de seus reclamos. João Bossi chegou até
mesmo a protagonizar uma confusão com o Delegado de Polícia à época dos fatos, por sistematicamente cobrar um posicionamento da Polícia mais
enérgico na busca por seu filho.4 Nas palavras de
Ivan Mizanzuk, que estudou com detalhes a investigação criminal de ambas crianças, o caso de
Leandro “não teve grande atenção, mereceu uma
notinha no jornal e nunca saiu daí”5.

Ao que parece, as autoridades policiais não
fizeram tudo que estava ao alcance. De acordo
com Ivan Mizanzuk, “o trabalho inicial de investigação do Leandro Bossi é nulo, quase não existe.
Se existiu, não foi registrado”6. Cumpre asseverar
que um depoimento mais substancial dos entes
familiares foi formalmente tomado apenas após
um ano do desaparecimento, que a Delegacia Geral não respondeu o ofício enviado por Guaratuba,
o qual solicitava o auxílio do grupo Antissequestro
(Tigre) na apuração do caso, que não foram ouvidos imediatamente “os coleguinhas” que acompanhavam Leandro no dia do sumiço, enquanto uma
linha investigativa que indicava o possível rapto de
Leandro por parte de palhaços do circo local foi
prematuramente descartada. Os Delegados e Delegada de Polícia que estiveram posteriormente à
frente do caso reconhecem – sem rodeios – essas
omissões investigativas, conforme o teor das entrevistas concedidas no episódio “Leandro”, da série “O caso Evandro” e produzido pela GloboPlay.
Aqui, não se pretende comparar o sofrimento
pessoal das famílias Bossi e Alves Caetano, ou afirmar que a investigação no caso Evandro foi melhor
conduzida. É preocupante, sobretudo, que falta de
atenção investigativa possa ter sido ocasionada
diante de uma disparidade social existente entre as
famílias, já que Leandro era o “filho de um pescador
com uma camareira”, enquanto Evandro o “filho de
dois funcionários da prefeitura da cidade”7. Como
já apontado por Matida ao trabalhar sobre o conceito de injustiça epistêmica testemunhal (2021), é
essencial que o aparato policial seja capaz de fornecer um acolhimento necessário às famílias de desaparecidos de forma isonômica, compatível com as
promessas constitucionais de não discriminação.
Que sejam treinados e capacitados para dar voz e
tratamento empático a todos aqueles que necessitam, empregando esforços investigativos de igual
maneira.
Por fim, cumpre tecer alguns comentários
acerca dos dois laudos periciais produzidos, que
foram apresentadas no início desse texto e con-

Passamos 30 anos procurando uma criança que estava
em um saco plástico, desabafa família. JBLITORAL, 12 de
jun. 2022. Disponível em: bit.ly/ 3A4q1Hl. Acesso em: 19 jun.
2022.
4
Declaração de João Bossi constante no episódio “Leandro”, produzido pela GloboPlay. Disponível em: https://
globoplay.globo.com/v/9268970/?s=0s. Acesso em: 19
jun. 2022.
5
Declaração de Ivan Mizanzuk constante no episódio “Leandro”, produzido pela GloboPlay. Disponível em: https://
globoplay.globo.com/v/9268970/?s=0s. Acesso em: 19
jun. 2022.
3

O inteiro teor da investigação criminal relacionada ao
caso Leandro Bossi não está disponível ao público externo. Cópia parcial de seu conteúdo pode ser vislubrada no
episódio da GloboPlay já mencionado, ou no seguinte link:
http://www.projetohumanos.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Investigacao-Ossada-caso-Leandro-Bossi.
pdf. Acesso em: 19 jun. 2022.
7
Declaração de Ivan Mizanzuki constante no episódio “Leandro”, produzido pela GloboPlay. Disponível em: https://
globoplay.globo.com/v/9268970/?s=0s. Acesso em: 19
jun. 2022.
6
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sideradas como elemento “chave” para a mudança do entendimento investigativo das autoridades
públicas sobre o caso.
Utilizados no campo forense desde 1984,
os testes que analisam o ácido desoxirribonucleico (DNA) foram aprimorados ao longo dos
anos, sendo uma das poucas provas em que há
de fato um consenso metodológico atribuído
pela comunidade científica (CANLE, 2014). Por
essa razão, a prova genética tem se tornado um
padrão “gold standard” dentro das técnicas de
identificação forense: O espelho que em geral
as demais provas científicas costumam mirar
(GASCÓN ABELLÁN, 2020).
Como aponta Canle (2014), a confiança na
metodologia técnica acaba contribuindo para
que seja cultuado um manto de infalibilidade sobre os ombros da prova por DNA. O que se esquece, sobretudo, é que ela também está sujeita
à eventuais falhas procedimentais, como a contaminação, inibição, degradação do material genética, desde a falta de preservação na cena do
crime até o momento da incorreta manipulação
dos elementos nas etapas subsequentes à coleta
(empacotamento, transporte, manuseio e guarda)
(OLIVEIRA, 2020).
Como qualquer avanço científico, há casos
que podem ser revistos por tecnologias mais precisas e confiáveis, o que também pode justificar a
diferença dos resultados periciais de 1993 e 2022.
Mas para além do emprego da metodologia, este
caso demanda atenção à aspectos importantes
quanto à preservação da evidência: Não existem
informações suficientes que garantam que a cadeia de custódia – entendida como a documentação da história cronológica do vestígio coletado
– foi adequadamente conservada.
Quanto à perícia realizada em 1993, não há
resposta para as seguintes questões: Qual foi o procedimento de coleta dos restos cadavéricos e sua
remoção para o Instituto Médico Legal? Os peritos,
à época dos fatos, utilizaram todos os equipamentos de trabalhos necessários para evitar possível
contaminação com outras amostras? Onde estão
preservados os demais itens (roupa, chinelos e
cabelos) encontrados na cena do crime? Tampouco o laudo elaborado pelo Instituto Gene em 1993
descreve em que condições “os cinco dentes, uma
mandíbula, um ilíaco, um fêmur e duas costelas extraídos do cadáver” foram recebidos pelo referido
laboratório para a realização da prova pericial.
A segunda perícia realizada após 30 anos
também merece algumas desconfianças provisó-

rias sobre a preservação da evidência. Porque só
agora que os vestígios ósseos foram encontrados?
Em que condições o cadáver ficou armazenado
durante todos esses anos na Polícia Científica?
Tratar-se-iam de vestígios provenientes da mesma pessoa ou de pessoas diferentes? Quais foram
os fragmentos utilizados para a confecção do laudo pericial?
Não dispomos de qualquer resposta até o
presente momento, já que as atuais investigações
estão tramitando em segredo de justiça e a coletiva realizada não soube esclarecer nenhum desses
pontos. Essa ausência de informação impossibilita a conferência de dois aspectos relevantes à
determinação da confiabilidade probatória: Mesmidade, isto é, que os fragmentos se tratam dos
mesmos encontrados em 1993; e a integridade, ou
seja, que nos últimos 30 anos, eles não sofreram
adulteração ao longo de seu tratamento e manutenção (PRADO, 2019). Por isso, não há como se
confiar – até o presente momento – que os objetos
periciados correspondam efetivamente aos vestígios ósseos de Leandro.
As três falhas investigativas acima mencionadas (o descaso realizado com a família e com
a própria vítima, a falta de diligências policiais
efetivas e ausência de documentação cronológica do DNA) merecem uma reflexão em comum: É
durante a investigação criminal que mais erros
probatórios acabam sendo cometidos, sendo ela
o toque de pedra do sistema (SIMON, 2012), embora esse tema seja pouco reconhecido nos debates públicos.
Esperamos que o caso de Leandro Bossi sirva de um alerta às Autoridades Públicas, para que
situações absurdas como essa não sejam esquecidas e repetidas. À família, que o direito à memória e ao conhecimento da verdade possam ser
efetivamente exercidos, mesmo após 30 anos de
tormentosa e dolorida espera.
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