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RESUMO

O  trabalho  visa  apresentar  alguns momentos  de  nossa  experiência  na  advocacia  criminal  em  Direitos 
Humanos – leia‐se: defesa criminal de militantes quando capturados pelo processo de criminalização das 
organizações  políticas  e  dos  movimentos  sociais  e  atuação  técnico‐política  em  situações  de 
tensionamentos  entre  a  militância  revolucionária  e  as  agências  do  sistema  penal  (Polícia, Ministério 
Público,  Poder  Judiciário,  Sistema  Penitenciário).  Ao  longo  de  vários  anos  atuando  pela  Comissão  de 
Direitos  Humanos  da  OAB/MG  e  sendo  acionado,  para  atuação  em  várias  situações  sensíveis,  por 
organizações políticas e movimentos sociais de cariz revolucionário – notadamente as Brigadas Populares 
e o Movimento de Luta em Bairros, Vilas e Favelas  (MLB) – o  forjar‐se combatente e militante “sob os 
fumos da guerra”, lançado no front, não deixa de acontecer. Poder congregar em um mesmo método de 
atuação  a  ação  legal  (operando  os  procedimentos  jurídicos  e  as  normas  vigentes  no  país)  e  paralegal 
(operando iniciativas políticas que, se plenamente justas e legítimas, atentam contra o status quo desigual 
e açulam as agências do sistema penal para eventualmente reagirem com alguma violência). Nas diversas 
oportunidades de atuação foi possível, em meio a vitórias e derrotas, refletir sobre o papel do direito – e 
do  operador  do  direito  engajado,  o  advogado  popular  –  nas  lutas  sociais.  Algumas  questões  acabam 
surgindo  (e suas  respostas são não só possíveis, mas urgentes): seria pertinente confiar – como muitas 
organizações na prática fazem – na advocacia popular (e nas vitórias jurídicas) como um caminho válido – 
ou mesmo principal – no avanço rumo a transformações profundas na sociedade? Ou seria o direito um 
verdadeiro  “jogo  de  cena”,  apontando  para  pequenos  avanços  que,  no  fundo,  chancelam  retrocessos 
ainda mais profundos? Seria possível utilizar o direito penal e o processo penal brasileiros como forma de 
visibilização, politização e agitação/propaganda para a luta (como nos indica Lenin na “Carta a Stassova” e 
Jacques Vergès em  “Estrategia  Judicial em  los Procesos Políticos”)?  Seria a  advocacia popular parte da 
vanguarda ou da retaguarda da  luta revolucionária? A crença no direito esgrimida por  tantos militantes 
(pluralismo jurídico, direito achado na rua, defesa da Constituição da República) é algo saudável ou deve 
ser  (drasticamente) matizada por um perene  “pessimismo do  intelecto” quanto  às  reais possibilidades 
jurídicas  de  progresso  real? A  práxis  como  advogado  criminalista  a  serviço  da  causa  do  povo  nos  traz 
elementos para encampar esse debate.   
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Resumo:  

O trabalho visa apresentar alguns momentos de nossa experiência na advocacia criminal em Direitos 
Humanos – leia-se: defesa criminal de militantes quando capturados pelo processo de criminalização 
das organizações políticas e dos movimentos sociais e atuação técnico-política em situações de 
tensionamentos entre a militância revolucionária e as agências do sistema penal (Polícia, Ministério 
Público, Poder Judiciário, Sistema Penitenciário). Ao longo de vários anos atuando pela Comissão de 
Direitos Humanos da OAB/MG e sendo acionado, para atuação em várias situações sensíveis, por 
organizações políticas e movimentos sociais de cariz revolucionário – notadamente as Brigadas 
Populares e o Movimento de Luta em Bairros, Vilas e Favelas (MLB) – o forjar-se combatente e 
militante “sob os fumos da guerra”, lançado no front, não deixa de acontecer. Poder congregar em um 
mesmo método de atuação a ação legal (operando os procedimentos jurídicos e as normas vigentes no 
país) e paralegal (operando iniciativas políticas que, se plenamente justas e legítimas, atentam contra o 
status quo desigual e açulam as agências do sistema penal para eventualmente reagirem com alguma 
violência). Nas diversas oportunidades de atuação foi possível, em meio a vitórias e derrotas, refletir 
sobre o papel do direito – e do operador do direito engajado, o advogado popular – nas lutas sociais. 
Algumas questões acabam surgindo (e suas respostas são não só possíveis, mas urgentes): seria 
pertinente confiar – como muitas organizações na prática fazem – na advocacia popular (e nas vitórias 
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profundas na sociedade? Ou seria o direito um verdadeiro “jogo de cena”, apontando para pequenos 
avanços que, no fundo, chancelam retrocessos ainda mais profundos? Seria possível utilizar o direito 
penal e o processo penal brasileiros como forma de visibilização, politização e agitação/propaganda 
para a luta (como nos indica Lenin na “Carta a Stassova” e Jacques Vergès em “Estrategia Judicial em 
los Procesos Políticos”)? Seria a advocacia popular parte da vanguarda ou da retaguarda da luta 
revolucionária? A crença no direito esgrimida por tantos militantes (pluralismo jurídico, direito achado 
na rua, defesa da Constituição da República) é algo saudável ou deve ser (drasticamente) matizada por 
um perene “pessimismo do intelecto” quanto às reais possibilidades jurídicas de progresso real? A 
práxis como advogado criminalista a serviço da causa do povo nos traz elementos para encampar esse 
debate.   

 

Palavras-chave: advocacia, direito, revolução, práxis, luta. 

 

                                                            
1 Advogado criminalista. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais  (2009). Mestre em 

Direito pela  Faculdade de Direito da UFMG  (2012). Doutor  em Direito pela  Faculdade de Direito da UFMG 

(2016). Professor Adjunto de Direito Penal, Processo Penal e Prática  Jurídica do Departamento de Direito da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). E‐mail: fernando.martins@dir.ufla.br 



1. Sujeito e Contexto 

 A advocacia criminal no contexto dos enfrentamentos políticos hoje está mais visível, 

dada a imensa carga política antiesquerdista que a aniquilação do PT e de seus quadros 

mostra: a ponta-de-lança dessa movimentação (que é a mesma ponta-de-lança para o golpe de 

Estado de 2016) é a justiça criminal brasileira, com policiais federais, procuradores da 

República, juízes, desembargadores e ministros feitos executores de uma supressão à força da 

presença, no cenário político nacional, de um partido de centro-direita assistencialista (ainda 

que culturalmente de esquerda) e, ao fim e ao cabo, de toda a esquerda brasileira. 

 Contudo, quem está na luta já algum tempo vê toda essa dinâmica como sempre 

presente em qualquer embate político consistente. É o meu caso. Sou militante antiprisional 

desde quando ainda era estudante de Direito (atuando junto ao Grupo de Amigos e Familiares 

de Pessoas em Privação de Liberdade, sediado em Belo Horizonte/MG). Formado em meados 

de 2009, fui para a advocacia criminal em direitos humanos, lidando com assessoria a 

movimentos sociais e organizações políticas sediadas em Minas – ainda que tenha atuado 

também com outras pessoas vinculadas a grupos de outros estados do pais. 

 Fui, durante vários anos (formalmente ainda sou), membro da Comissão de Direitos 

Humanos da OAB-MG, onde busquei enfrentar certas pautas espinhosas, como as 

negociações com a Polícia Militar em situações de alta tensão (tentativa da PM de retirada de 

famílias de sem-teto ocupantes de terrenos abandonados – Ocupação Eliana Silva, Ocupação 

Guarani-Kaiowá, Ocupações em Timóteo/MG etc), enfrentamento ao abuso e à tortura 

policial em Minas (o que me rendeu uma quase inserção no Programa Estadual de Proteção de 

Defensores de Direitos Humanos Ameaçados de Morte – algo que, mesmo sendo “quase”, a 

gente fala com satisfação), disputa jurídico-política pública em pautas importantes para o 

campo progressista vinculado à luta antiprisional (garantia de direitos humanos a agentes 

penitenciários, luta contra a revista vexatória nos presídios, auto-organização de egressos do 

sistema prisional e seus familiares, advocacia criminal para necessitados e com vias de 

politização dos atingidos pela criminalização etc). 

 Atuei muito com as Brigadas Populares, mas também tive a satisfação de poder apoiar 

o MLB (Movimento de Luta em Bairros, Vilas e Favelas), o Grupo Brasil & 

Desenvolvimento (sediado em Brasília/DF, mas já extinto), o movimento estudantil da 

UFMG (em especial através dos membros do Centro Acadêmico Affonso Pena, da Faculdade 

de Direito) etc.  



 Além de acompanhar os processos criminais de militantes políticos não só em BH, 

mas por todo o estado e até fora de Minas Gerais. 

 Isto posto, vale a pena já irmos para o que interessa, que são as ponderações acerca da 

advocacia criminal e a luta política concreta.  

 

 2. A luta e suas vicissitudes 

 Antes de mais nada, vale a pena nós realizarmos um posicionamento adequado da 

modalidade de apresentação por nós escolhida, o relato de experiência. 

 Não irei aqui – como pode ser o que espera uma esquerda pós-moderna ultraidealista, 

que (coloquemos nosso coração a nu, baudelairianamente), a nosso sentir, deve ser enfrentada 

e contraditada mais do que nunca. Longe de uma abordagem metodológica pós-moderna do 

relato ultrasingular e intimista, que não busca nada mais do que apresentar impressões de 

vivências pessoais sem qualquer perspectiva de universalização2. o que vou fazer é expor 

certas vivências enquanto advogado-militante e, indutivamente (levando em consideração que 

casos similares são reiterados por companheirxs da esquerda de linha) tentar desenvolver 

argumentos que sejam aplicáveis e replicáveis em outros espaços, em outras situações. Ou 

seja: vou tentar, na medida do possível, busca o que há de “universal” na minha vivência 

singular jurídico-política.   

 

2.1. Anti-intelectualismo e tarefismo: ausência de teoria oriunda da prática 

 A minha primeira ação de negociação em alta tensão com a polícia foi há vários anos 

atrás, num 7 de setembro, em pleno Grito dos Excluídos, em Belo Horizonte/MG. 

 Quando a manifestação estava prestes a sair da Praça da Assembleia a PM de trânsito 

(os “bonés brancos”) chegou e não deixou o carro de som sair, alegando que ele estava 

“irregular”, sem os papéis do Detran. Como o carro tinha saído na véspera do pátio de 

inspeção da Polícia Civil, com toda a documentação em dia e todo regularizado, ficou patente 

que a PM estava realizando uma ação ilegal (que levantamos ser ordem direta do Governador 

do Estado, que não queria ver o povo atrapalhando e se manifestando próximo à parada 
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militar, onde certas autoridades de renome nacional estavam presentes). Pela patente 

ilegalidade da conduta policial, os ânimos começaram a se acirrar. PM e povo já começaram e 

se estranhar, palavras de ordem começaram a empolgar a massa, enquanto a Rotam e seus 

brutamontes paramentados e armados até os dentes já começavam a se movimentar de forma 

mais tensa. 

 Eu, taticamente vestido de terno e gravata (num dia bonito de sol quente...) me 

aproximei de um grupo de advogados e militantes que tentavam negociar com um Cabo PM 

para liberar o carro. Como o Cabo estava irredutível, certos advogados e militantes já 

começaram a perder a paciência e gritar com os policiais. Qual o ganho disso, eu não sei (já 

que a correlação de forças naquela situação nos era totalmente desfavorável); o que aconteceu 

é que conseguimos, eu e mais alguns, afastar os mais exaltados e abrimos nova “rodada” de 

negociações, agora mais tranquilamente. 

 A negociação demorou um pouco, e o carro só foi liberado quando um Major PM 

chegou no local e liberou o carro, acertando a situação. 

 Contudo, enquanto a negociação acontecia, com participação de pessoas de referência 

nas lutas sociais em BH, deu para ver ali uma pequena técnica de negociação em ação, similar 

(mas não igual) à que a gente vê em certas situações de piquetes de greve exitosos, e que 

estava funcionando para derrubar a resistência da PM (técnica essa que eu não descrevo aqui, 

pois esse texto será publicado e a polícia pode tomar ele em mãos e aprender a resistir a essa 

técnica; de toda forma, saber qual era a técnica não é central para nosso argumento). 

 Quando tudo deu certo, e a PM foi “dobrada”, eu sai a perguntar, a sondar com os 

demais negociadores, o que eles acharam da dinâmica da negociação. Todos falaram uma ou 

outra coisa, mas algo ficou gritantemente claro: eles não tinham ideia da técnica que eles 

mesmo haviam empregado. 

 Como isso era possível? A maioria ali era de negociadores e lutadores sociais 

experimentados. Como eles não tinham consciência do que aplicavam efetivamente? Como da 

reiteração da prática não havia surgido nem mesmo um rudimento de teoria? 

 Creio que ali eu via algo que vinha vendo desde há muito tempo (e até hoje vejo 

muito, cada vez mais): um tarefismo tomando conta da militância, e uma resistência, aberta ou 

velada, a qualquer apreensão ou dinâmica intelectual voltada a compreender e a formular 

conceitos, a construir metodicamente táticas e estratégias, a racionalizar a luta. A questão é 



fazer, fazer, fazer. Estar-na-luta, ainda que sem compreendê-la histórica e teoricamente. O 

desprezo ao intelecto, ao pensamento elaborado e sustentado na melhor teoria revolucionária, 

é algo visto como valor: “fazer, não pensar”.  

 O jovem Marx já nos dava um excelente ponto de partida para a análise. Na 

“Introdução da Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel” ele celebremente já 

nos afirma: “sem dúvida, a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas. A força 

material só será derrubada pela força material; mas a teoria em si torna-se uma força material 

quando se apodera das massas.”3 A teoria, pois, tem plenas condições de se transformar em 

força material se, dadas certas circunstâncias, se apossa das massas. Ou seja, teoria 

revolucionária não é uma mera elucubração de escolásticos sem qualque 

potencialidade/capacidade de mudar o mundo. Já dizia por sua vez o velho Lenin, no “Que 

Fazer”: “sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário”4. E, ainda, Mao Tsé-

Tung (ou Zedong), em seu famoso escrito “Sobre a Prática”, descreve mais atentamente o que 

vem a ser esse circuito onde prática e teoria não só são inseparáveis na dinâmica 

revolucionária, como se retroalimentam o tempo todo – fortalecendo uma à outra e, por 

conseqüência, robustecendo as possibilidades de vitória, das menores às maiores, da esquerda 

revolucionária: 

Descobrir a verdade através da prática e, mais umha vez através da prática, 
comprová-la e desenvolvê-la. Partir do conhecimento sensorial e desenvolvê-lo 
activamente convertendo-o em conhecimento racional; a seguir, partir do 
conhecimento racional e guiar activamente a prática revolucionária para transformar 
o mundo subjectivo e o mundo objectivo. Praticar, conhecer, praticar outra vez e 
conhecer de novo. Esta forma repete-se em infinitos ciclos e, com cada ciclo, o 
conteúdo da prática do conhecimento eleva-se a um nível mais alto. Tal é no seu 
conjunto a teoria materialista dialéctica do conhecimento, e tal é a teoria materialista 
dialéctica da unidade entre o saber e o fazer.5         

 Hoje em dia está meio que fora de moda voltar aos clássicos – nesses tempos pós-

modernos, os autores que posam de avançados, mas que não demandam qualquer 

compromisso forte por parte da pessoa de esquerda, são os mais lidos. Talvez por serem os 

mais confortáveis. Talvez por exigirem menos. Talvez por satisfazer a culpa cristã de unxs e 

outrxs e não deixar surgir o “ódio de classe”, ou o “espírito de sacrifício”, como Walter 

                                                            
3 MARX, Karl. Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Espaço acadêmico, Ano II, n. 17, out. 2002. 

Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/017/17kmarx.htm>. Acesso em: 18 set. 2016. 
4 LENIN, Vladimir. Que fazer? As questões palpitantes do nosso movimento. São Paulo: Hucitec, 1979. p. 20.  
5 ZEDONG, Mao. Sobre a prática – sobre a relação entre o conhecimento e a prática, a relação entre conhecer e 

agir.  Disponível  em:  <https://www.marxists.org/portugues/mao/1937/07/pratica.htm>.  Acesso  em:  19  set. 

2016. 



Benjamin bem afirma como duas das qualidades do movimento revolucionário mais 

avançado6...   

 Certo é que militantes realizam ocupações urbanas mil, mas não formalizam o que 

aprenderam na prática, no front em teoria e/ou documento, passível de instruir novxs 

militantes e de ser replicado para um número grande de lutadorxs. É o “artesanato 

revolucionário” tornado valor e bandeira. 

 Realmente não me admira, dado um quadro desse, que tenhamos tomado um golpe de 

Estado completo e “redondo” tão facilmente... 

 

2.2. A ilusão da eficiência jurídica (em especial na área penal) 

 Uma interpretação muito importante, ainda que um pouco frágil, entrou na pauta de 

diversas agremiações de esquerda, qual seja, a confiança no direito como instrumento apto a 

barrar arbitrariedades. Assessorias jurídicas populares foram formadas em muitos lugares, a 

obra de Roberto Lyra Filho7 foi resgatada do relativo desconhecimento de que 

imerecidamente padecia, juristas progressistas se tornaram, mais ou menos, intelectuais 

públicos. 

 Vitórias nos tribunais vêm, negociações com a polícia utilizando-se de Constituição e 

leis protetivas dão certos etc. Mas um fenômenos se verifica muito frequentemente: as vitórias 

jurídicas ou são revertidas em algum momento (deixando famílias sem casa ou lançando 

militantes e populares no cárcere) ou não se desenvolvem em momento para construção de 

consciência de classes (voltando xs lutadorxs, após o êxito judicial, a defenderem sua moradia 
                                                            
6 O sujeito do conhecimento histórico é a própria classe combatente e oprimida. Em Marx, ela aparece como a 

última classe escravizada, como a classe vingadora que consuma a tarefa de libertação em nome das gerações 

de  derrotados.  Essa  consciência,  reativada  durante  algum  tempo  no movimento  espartaquista,  foi  sempre 

inaceitável para a social‐democracia. Em três decênios, ela quase conseguiu extinguir o nome de Blanqui, cujo 

eco abalara o século passado. Preferiu atribuir à classe operária o papel de salvar gerações futuras. Com isso, 

ela a privou das suas melhores forças. A classe operária desaprendeu nessa escola tanto o ódio como o espírito 

de  sacrifício.  Porque  um  e  outro  se  alimentam  da  imagem  dos  antepassados  escravizados,  e  não  dos 

descendentes  liberados.  BENJAMIN, Walter.  Teses  sobre  o  conceito  da  história.  Tese  12.  Disponível  em: 

<http://mariosantiago.net/Textos%20em%20PDF/Teses%20sobre%20o%20conceito%20de%20hist%C3%B3ria.

pdf>. Acesso em: 21 set. 2016. 
7 LYRA FILHO, Roberto. O que é o direito. São Paulo: Brasiliense, 1982. Há  inúmeros escritos de Roberto Lyra 

Filho disponível na  internet. Para mais deles,  vide ASSESSORIA  JURÍDICA POPULAR. Biblioteca Roberto  Lyra 

Filho.  Disponível  em:  <http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/2012/07/biblioteca‐roberto‐lyra‐

filho.html>. Acesso em: 12 out. 2016. 



ou sua liberdade como se ela nunca tivesse sido ameaçada brutalmente pouco tempo antes... E 

– novamente – a militância tende a apenas lamentar e não buscar entender mesmo o que de 

fato ocorreu. 

Se o direito – enquanto política estabilizada retoricamente como forma-de-lei e como 

norma de direito – realmente é um instrumento tático a ser usado pelxs lutadorxs sociais, ele 

não o é como instrumento estratégico. O direito, estruturalmente classista, será em última 

instância contra o povo em uma sociedade como a brasileira. Se o Estado (e seu direito) não é 

monolítico, ele apresenta todavia grandes tendências que o reafirmam como instrumento de 

dominação de classe. 

Cada vez mais, nos diversos espaços de luta, há a indignação pela perda de direitos. É 

justa a indignação, mas ela tem que ser uma indignação informada: direitos concretos não 

surgem da atuação de advogadxs de bom coração que tiram umx ou outrx de uma prisão 

preventiva abusiva, por exemplo. Dado o corte racista e classista da justiça penal brasileira, 

para cada pessoa retirada do cárcere pela atuação de umx advogadx popular, muitas mais são 

lançadas nas masmorras fétidas e hiperviolentas destinadas aos pretos e pobres do país. Ser 

progressista e crer no direito torna-se equivalente a enxugar gelo na Sibéria...   

 Um desvio um tanto contrarrevolucionário que vemos nessa questão é uma confiança 

injustificada no Direito como solucionador de pelo menos alguns dos problemas mais sérios 

dos quais padece a população explorada e oprimida. Se uma solução jurídica pode 

eventualmente aplacar um sofrimento imediato, ele deixa intacto (se não reforça) o problema 

de fundo, cuja (possível, não certa) solução é, apenas e tão somente, política. A resistência em 

ver isso (e a facilidade em censurar quem aponta isso da seguinte maneira: “você diz isso 

porque você não é quem está sofrendo na pele o problema imediato...”) é uma ética caritativa 

travestida de postura revolucionária – ética essa tão criticada por tantos, e com especial 

brilhantismo por Rosa Luxemburgo: 

“Suponhamos, por exemplo, que os ricos proprietários, influenciados pela doutrina 
crista, oferecessem para distribuir para o povo todas as riquezas que possuíam em 
forma de dinheiro, cereais, frutas, vestuário e animais. Qual seria o resultado? A 
pobreza desapareceria por algumas semanas e , durante este tempo, a população 
poderia alimentar-se e vestir-se. Mas os produtos acabados são rapidamente 
consumidos. Após um pequeno lapso de tempo, as pessoas, tendo consumido as 
riquezas distribuídas, teriam uma vez mais as mãos vazias. Os proprietários da terra 
e dos instrumentos de produção podiam produzir mais, graças ao poder laboral dos 
escravos, e assim nada se mudaria. Bem. Aqui está porque os sociais democratas 
[quando tal designação era dada aos revolucionários socialistas de todo o mundo] 
consideram estas coisas de um modo diferente dos comunistas cristãos. Eles dizem: 
‘Não queremos que os ricos repartam com os pobres: não queremos nem caridade 



nem esmolas; ambas as coisas são incapazes de impedir o retorno da desigualdade 
entre os homens. Não é de modo algum uma partilha entre ricos e pobres que nós 
desejamos, mas a completa supressão de ricos e pobres’. Isto é possível desde que as 
fontes de toda a riqueza, a terra, em comum com todos os outros meios de produção 
e instrumentos de trabalho, se tornem propriedade coletiva do povo trabalhador que 
irá produzir para si próprio, de acordo com as necessidades de cada um. Os 
primeiros cristãos acreditaram que podiam remediar a pobreza do proletariado por 
meio das riquezas oferecidas pelos possuidores. Isso seria deitar água numa peneira! 
O comunismo cristão foi não só incapaz de mudar ou melhorar a situação 
econômica, como não substituiu.8.  

 No frigir dos ovos, a mensagem é uma inafastável: a solução para os grandes temas-

problemas sociais do nosso tempo não são jurídicas, mas sim políticas lato sensu. Quem crê 

no Direito (despido da política mais avançada) como solução para qualquer coisa de 

revolucionariamente substancioso, crê em qualquer coisa9. 

 

2.3. Voluntarismo e agitação política no processo penal 

 Outra questão complicada é a do uso da criminalização que o Estado faz da luta social 

para se fazer agitação política. A princípio isso é plenamente possível – e tem ótimo 

rendimento – se, e somente se, for feito com método e estratégia, analisando situações 

concretas de modo concreto. 

 Nas manifestações políticas as referências às criminalizações tendem a ser muito úteis, 

mas dentro do processo, perante a polícia, nos autos e nas audiências isso se pode se tornar 

um estorvo. 

 Acompanhei uma grande lutadora social amiga minha que se encontrava criminalizada 

por ter feito uma movimentação coletiva junto a famílias sem teto. Ela, atuando 

principiologicamente, não queria ceder à polícia: sua luta era justa, ela não tinha qualquer 

vergonha dela e queria enfrentar tudo de peito aberto, hostilizando xs delegadxs se for 

preciso. 

 Apesar da bravura admirável, achei tal atitude muito “esquerdista”, em um sentido 

leninista da palavra10. Não estava analisando a situação concreta de forma concreta: o 

processo estava fácil para se conseguir uma absolvição, uma prisão preventiva ou qualquer 

                                                            
8  LUXEMBURGO,  Rosa.  O  socialismo  e  as  igrejas.  Disponível  em: 

<https://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1905/mes/igrejas.htm>. Acesso em: 23 set. 2016. 
9 Já diziam ENGELS, Friedrich; KAUTSKY, Karl. O socialismo jurídico. São Paulo: Boitempo, 2012. 
10 LENIN, Vladimir. Esquerdismo, doença infantil do comunismo. São Paulo: Anita Garibaldi, 2004. 



outra perseguição policial mais drástica iria atrapalhar naquele momento lutas mais 

importantes que precisavam dela solta e livre nas ruas, e o âmbito de arbitrariedade permitido 

à polícia pelo direito brasileiro é tão grande que, sempre que possível, é preciso evitar 

tensionar desnecessariamente com ela (é dizer, a assimetria de forças costuma – como era no 

caso – desfavorável para x lutadorx social). Minha orientação foi: faça tudo como planejado 

por nós, produzindo um depoimento favorável, e depois vá para a luta nas ruas despreocupada 

com um retaliação imediata da polícia investigativa; quando o processo estiver em vias de ser 

arquivado, aí sim use-o como mote para a agitação e propaganda contra o autoritarismo do 

Estado burguês. 

 Em outras palavras: deve-se utilizar o processo penal como palanque para agitação 

política quando isso for possível e favorável. Lenin, na “Carta a Stassova”11 aponta para essa 

possibilidade – mas isso no caso concreto e, principalmente, nas condições da Rússia czarista 

e em processos de perseguição política da militância bolchevique (ou seja, um quadro mais 

grave do que o que vivemos – por enquanto). Também o célebre advogado francês Jacques 

Vergès aponta para uma agitação pesada usando o direito e o processo penal, denunciando a 

violência estatal e deslegitimando os tribunais – enquanto Estado-juiz – em sua competência 

para julgar certos réus (como xs combatentes da Frente de Libertação Nacional argelina, que 

lutava contra o jugo colonialista francês), naquilo que chamou de “defesa de ruptura”. Mas 

isso em dadas circunstâncias, de forma responsável e planejada, e articulada com uma sólida 

estratégia mais ampla de avanço em lutas mais generalizadas12. 

 Em suma: o “espírito de mártir”, como se a prisão e a tortura fossem emblemas de 

coragem e dedicação, são deletérios, ruins para a luta em geral. O movimento precisa de 

pessoas pensantes, soltas e articulando, não de militância enjaulada ou, em última instância, 

dentro de um rabecão a caminho do IML... 

 

3. Que fazer? Ou: algumas considerações finais 

 Dado esse breve relato, fica a pergunta: o que devemos fazer para bem posicionar a 

advocacia – em todos os ramos, mas especialmente a criminal – e fazer com que advogadxs e 

                                                            
11  LENIN, Vladimir. A  letter  to  Y. D.  Stasova  and  to  other  comrades  in  prison  in Moscow. Disponível  em: 

<https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/jan/19.htm>. Acesso em: 24 set. 2016. 
12 VERGÈS, Jacques. Estrategia judicial en los procesos politicos. Barcelona: Editorial Anagrama, 2009. 



militantes (e advogadxs-militantes) saibam qual é a posição que deve ocupar o Direito na 

luta? 

 Farei alguns sucintos apontamentos sobre o tema, sem qualquer intuito (como ficará 

patente) de esgotar qualquer questão que seja. 

 

3.1. Elogio ao crime político 

 Algo deve sempre ficar claro para quem quer que seja que busque uma sociedade mais 

justa e solidária, livre dessa opressão típica do modo societário em que vivemos: toda e 

qualquer luta que tenha, ainda que potencialmente, a mínima possibilidade de êxito em 

contribuir para uma transformação concreta será tratada como se ilegal fosse, como se crime 

fosse. 

 Isso porque é crime mesmo. O sistema penal como um todo, tanto as leis penais 

quanto as agências do sistema penal (polícia, Ministério Público, Judiciário, sistema prisional) 

tem como razão de ser em última instância a manutenção do status quo custe o que custar. O 

bloqueio de qualquer transformação social real é um dos objetivos subterrâneos do direito 

penal, ao controlar, vertical e militarizadamente, as massas depauperadas e racialmente 

discriminadas, disfuncionais para a sociedade capitalista contemporânea13. Não há nada de 

emancipatório no sistema penal – mesmo quando prende ricos e poderosos14. 

 Daí que, pensando com a criminologia crítica e com o acúmulo teórico e prático das 

lutas avançadas, podemos dizer que a questão não é que tenhamos um excesso de crimes na 

sociedade, mas sim um excesso de crimes comuns – realizados por pessoas despolitizadas, e 

que são vitimadas muitas vezes por buscarem exatamente a realização dos valores que os seus 

opressores entendem como corretos: individualismo, luxo, ostentação, consumismo, poder 

unipessoal.  

 É dizer, temos crimes comuns demais, e crimes políticos de menos. Temos bandidos 

comuns demais, e bandidos políticos de menos: onde estão os grandes e imprescindíveis 

criminosos como Martin Luther King, Mahatma, Gandhi, Lenin, Trotski, Rosa Luxemburgo, 

                                                            
13 SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. 2. ed. Curitiba: Lumen Juris, 2006. 

14 KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2015/07/28/a‐

esquerda‐punitiva/>. Acesso em: 24 set. 2016. 



Angela Davis, Frantz Fanon? Eles estão, ainda que em um número profundamente 

insuficiente, em cada militante que deixa o seu conforto e os seus interesses pessoais um 

pouco de lado, em cada violentado pelo Estado que politiza sua raiva ou seu ódio e os 

transforma em capacidade de luta política. 

 E, se essxs lutadorxs são aquelxs imprescindíveis de que Bertolt Brecht falava, são 

também aquelxs que serão caçados impiedosamente pelas forças reacionárias de plantão, 

apoiadas por seu Estado repressor. 

 Eis algo que deve ser desde já aceito resignadamente – pelo menos até que o jogo vire, 

e a sociedade se torne outra. 

   

3.2. Direito como instrumento tático, ou retaguarda revolucionária 

 E é no quadro desenhado acima que a função do Direito, e da advocacia criminal em 

especial, se mostra plenamente. A atuação jurídica defensiva popular nos diversos ramos (e 

notadamente na seara criminal) serve, única e tão somente, para dissuadir e defletir os 

avanços opressores, exploratórios e brutais do Estado.  

Na questão criminal, o Direito não serve para salvar ninguém: quando muito, consegue 

adiar ou atrapalhar a sanha punitiva do Estado, dando tempo precioso para que conquistas e 

avanços se dêem. Jogando retórica e tecnicamente, o bom advogado consegue garantir 

direitos e constranger órgãos repressores estatais a não avançarem tão rápido. 

Entretanto, algo deve estar sempre claro para todxs: se a situação se acirrar ainda que 

minimamente, ainda que localmente, o Estado tratora todos os direitos e garantias e neutraliza 

o potencial perigo ao status quo. E um conjunto de armas das mais eficazes são as agências do 

sistema penal. Se certas coisas não vão pelo Direito (ou seja, se o Direito anda protegendo 

demais os “inimigos públicos”), vão pelo rompimento da legalidade democrática (vide o 

golpe de Estado de 2016 e o estado de exceção que vem se implantando no esteio da chamada 

“Operação Lava-Jato”) ou mesmo pelo rompimento mais direto e profundo de uma execução 

extrajudicial feita por policiais ou “simpatizantes” da polícia matadora. 

Ou seja: se pensarmos o bloco de lutdorxs sociais como um destacamento parecido 

com aquele que compôs a “Grande Marcha” de Mao Tsé-Tung, aquelx dedicados ao Direito, à 

advocacia em especial, estariam na retaguarda, servindo apenas e tão somente para debelar os 



que atacam a parte de trás do destacamento, protegendo (mal-mal) aquelxs que, à frente da 

coluna, avançam politicamente rumo a um local onde, no mínimo, possamos recuperar forças 

para lutar no futuro (como parece ser preciso no Brasil de hoje) e, no máximo, para que 

possamos nos reorganizar e voltar no sentido contrário como um “exército revolucionário” 

(metaforicamente falando) apto a, desta vez, vencer e vencer bem. X jurista (em especial x 

jurista práticx, x advogadx) tem serventia à luta – mas tal serventia é deveras limitada. Além 

do que, por sua própria formação, cultivada em anos e anos de academia e mesmo de prática 

jurídica, elx tende a ser mais recuadx que xs demais colaboradorxs. Isso deve estar sempre 

claro. 

Uma vez que, na duríssima (mas sempre atual) lição de Lenin (que era, por sua vez, 

advogado): 

“Advogados devem ser mantidos bem às mãos e forçados a seguir a linha, pois não 
há como dizer de quais truques sujos esta escória intelectualista será capaz. Eles 
devem ser avisados com antecedência: Preste atenção, seu patife confuso, se você se 
permitir a menor impropriedade ou o menor oportunismo político (se você falar do 
socialismo como algo imaturo ou mal-pensado, ou como uma mera paixão, ou se 
você disser que os social-democratas rejeitam o uso da força, ou que os seus 
ensinamentos e o seu movimento são pacíficos etc, ou qualquer coisa desse tipo), 
então eu, defendente, vou te pegar pelo colarinho, lá mesmo na hora, te chamar de 
canalha, declarar que eu rejeito a sua defesa etc. E essas ameaças devem ser levadas 
a efeito. (...) Pois você, um liberal miserável, tem tão pouco entendimento acerca 
dessas convicções [as socialistas] que mesmo ao louvá-las você não será capaz de 
deixar de dizer algo banal. (...) é melhor ter cautela quanto a advogados é não 
confiar neles, especialmente se eles dizem que são social-democratas ou membros 
do Partido (...).”15  

 

Todo cuidado é pouco! rs 

Saravá! 
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