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RESUMO 

  

O presente trabalho tem como objetivo geral apontar o fenômeno da estigmatização e sua 
presença na aplicação do Direito, amiúde na seara penal. Em virtude disso, e com a 
consciência de que o problema precisa ser enfrentado para que se alcance a sua suposta – e 
ainda utópica – erradicação, será tratado o tema do preconceito. Elaborada principalmente à 
luz da Criminologia, da Antropologia e do Cinema, esta monografia apontará a incidência de 
estereótipos pejorativos nas mais variadas situações. Será estabelecida uma íntima relação 
entre a Escola Positiva de Lombroso, corrente criminológica que resta aplicada nos mais 
diversos Estados – Brasil incluso –, com a perpetuação da imagem de “bandido” como o 
habitante das favelas, dos morros e dos guetos. A fim de verificar que forças atuam na 
manutenção de tal concepção de criminoso, o trabalho abordará o poder da mídia e tratará, 
também, sobre o Direito Penal do Inimigo e sua completa adequação à tecnologia em avanço, 
bem como o seu encaixe nas situações de vulnerabilidade dos países assolados por atentados 
terroristas. Para proporcionar toda a visão crítica aqui exposta, lançou-se mão das mais 
variadas fontes de pesquisa: livros, teses, dissertações, artigos, séries de TV, filmes, 
documentários e vídeos compõem a vasta gama de meios utilizados para a construção das 
ideias apresentadas. Ademais, procurou-se incessantemente o diálogo entre o Direito e as 
demais áreas do conhecimento social: Filosofia, Sociologia e Antropologia caminham juntas à 
ciência jurídica complementando as suas considerações. A conclusão de todo o exposto girará 
em torno da necessidade de uma Criminologia Cautelar que se disponha a enfrentar a força da 
mídia, estabelecendo uma interlocução clara com a população para que, só então, possa se 
equiparar à força persuasiva dos veículos midiáticos. 

Palavras-chave: Estigma. Preconceito. Estereótipo. Punitivismo. Direito Penal do Inimigo. 
Criminologia. Antropologia. Cinema.   
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ABSTRACT 
 
 

This work has the overall goal of pinpointing the phenomenon of stigmatization and its 
presence on the enforcement of Law, often in the criminal justice field. For that reason, and 
alongside a conscious mind that the problem needs to be confronted to obtain its supposed–
and still utopic–eradication, the prejudice issue will be dealt with. This monograph was 
developed mainly in the light of Criminology, Anthropology, and the Cinema, and will 
indicate the pejorative stereotypes’ incidence in several situations. An intimate correlation 
will be established between Lombroso’s Positivist School–criminological current applied in 
various states (Brazil included)–and the perpetuation of the “bandit” image as the inhabitant 
of the favelas, slums, and ghettos. In order to verify that forces act on the maintenance of such 
notion of criminal, the work will approach the power of media and deal, also, with the 
Criminal Law of the Enemy and its complete adequacy to the advancing technology, as well 
as with how it fits in the situations of vulnerability of countries devastated by terrorist attacks. 
To provide the critical view herein exposed, many research resources were employed: books, 
theses, essays, articles, TV series, movies, documentaries, and videos make up the vast array 
of means used onto the building of the ideas hereon presented. Moreover, it was unceasingly 
sought out the dialogue between Law and the other areas of social knowledge: Philosophy, 
Sociology, and Anthropology walk beside legal science complementing its considerations. 
The all-around conclusion will pivot on the need of a Injunctive Criminology that aim itself to 
face the strength of media, thus establishing a clear liaison with the people in order to–only 
then–be able to match the persuasive power of the media vehicles. 
 
Keywords: Stigma. Prejudice. Stereotype. Punitivism. Criminal Law of the Enemy. 
Criminology. Anthropology. Cinema. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Talvez seja consenso que nem mesmo os mais conscientes e engajados em termos 

políticos se veem livres de reproduzir o preconceito em seu cotidiano. Não raro, na intenção 

de desconstruir paradigmas em outras pessoas, nem mesmo os militantes de causas sociais 

compreendem que alguns vivem num contexto que não propicia o brotar do pensamento 

crítico, seja por falta de escolaridade ou por vivência familiar conservadora. Por isso, às 

vezes, acabam desistindo de ajudar no processo “evolutivo” do próximo – se é que concordar 

com eles necessariamente é evolução –, partindo em busca de caçar mentes mais afiadas e 

treinadas para a crítica social.  

A inconsciente estereotipação de sujeitos, até mesmo por pessoas sensíveis à 

desigualdade material no mundo, funciona como termômetro preciso que indica o quão 

preocupante é o fenômeno do estigma. Mudar de calçada ao ver alguém negro e “suspeito” 

caminhando na direção contrária, fechar o vidro da janela do carro para escapar do 

“flanelinha” ou dar mais uma volta no quarteirão para esperar alguém estranho sair da rua são 

atitudes tomadas no modo automático por parte da população. Muitas pessoas chegam a sentir 

peso na consciência depois, afinal, “quem garante que ele faria alguma coisa contra mim?”. 

Mas o instinto de autoproteção fala sempre mais alto. 

 Nesse condão, a motivação desta pesquisa reside na urgência em enfrentar, 

cientificamente, a temática do estigma, intento justificado sob os mais diversos prismas. Na 

ciência jurídica, em específico, desvelar o assunto tem importância ainda maior, pois é preciso 

enfrentar uma inconveniente afirmação: muitos de seus profissionais ainda emanam 

preconceito quando da prática forense, o que acaba por desvirtuar uma de suas supostas 

funções, qual seja, “promover a igualdade para os iguais e tratar desigualmente os desiguais, 

na medida de suas desigualdades”. Esta máxima cai por terra quando indivíduos de classes 

sociais menos abastadas, no lugar de serem beneficiados material e intelectualmente para 

driblarem suas desvantagens, acabam por ser rechaçados do convívio coletivo – com o aval, 

muitas vezes, de atores processuais penais.  

 Para a compreensão do etiquetamento como fenômeno social independente da seara 

jurídica, mas que nela incide com tanta veemência, é necessária uma interlocução das ciências 

humanas e sociais de modo geral. Em especial, neste trabalho, serão traçadas as relações entre 

Direito, Criminologia, Antropologia, Filosofia, Sociologia e Cinema no que diz respeito ao 

estudo do crime e dos criminosos; mas, sobretudo, acerca do porquê de serem enxergados 

como tais. 
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 Eis, portanto, o objetivo principal deste trabalho: investigar, com auxílio da 

interdisciplinaridade, as variadas formas de incidência do preconceito na aplicação do Direito 

Penal, em especial estabelecendo uma relação com suas origens históricas – atreladas à 

Criminologia Positiva – e minuciando as forças que atuam hodiernamente para a perpetuação 

de suas conclusões.  

O primeiro capítulo tem o objetivo específico de analisar a importância da mencionada 

interdisciplinaridade e apontar ocorrências cotidianas que comprovam a relevância de estudar 

o estigma. No tópico inicial, procura-se demonstrar a contribuição que a Antropologia é capaz 

de trazer ao estudo do Direito, em razão de sua tradição na “observação participante”. Em 

seguida, conceituações do estigma serão avaliadas, bem como alguns exemplos de violações 

aos Direitos Humanos na questão penal, quadro que servirá como abertura ao terceiro tópico; 

este, por sua vez, averigua o estigma como metarregra e sua relação com o poder de decisão 

do magistrado.  

 No segundo capítulo, o intento principal é investigar o encontro da origem da 

seletividade no sistema penal com o positivismo criminológico de Lombroso. Logo após 

breve análise acerca do nascimento da Criminologia como ciência, o estudo se voltará 

especificamente para o Brasil e sua capacidade de abandonar a imagem do criminoso 

apresentada pela corrente positiva. Como não poderia deixar de ser, a mídia será considerada 

uma das principais rivais à efetiva superação do etiquetamento, tema que compete ao último 

tópico do capítulo. 

 Por fim, o derradeiro capítulo destina-se a analisar a doutrina jurídico-penal do Direito 

Penal do Inimigo capitaneado por Günther Jakobs, e que se apresenta como empecilho à 

suplantação das ideias lombrosianas. No primeiro tópico, a relação da referida teoria com o 

terrorismo será aferida, bem como o subjetivismo que a permeia. Em sequência, o conceito de 

sujeição criminal, trabalhado pela Antropologia, será apresentado – falando sobre a 

autoimagem do “bandido” e as implicações pejorativas desta nomenclatura. Para arrematar, o 

trabalho trará reflexões provocadas pelo filme Minority Report, a fim de verificar o quão 

distante está o efetivo sepultamento de ideias segregacionistas e seletivamente punitivas, 

ainda mais quando seus idealizadores podem usufruir de tanta tecnologia. 

 Tendo como meta o recolhimento de informações, ponderações e análises acerca do 

estigma e suas consequências, o presente trabalho foi construído a partir do método de 

abordagem hermenêutico e do emprego das técnicas de pesquisa documental indireta, 

principalmente as pesquisas jurisprudencial e bibliográfica (dentre livros, artigos, teses e 

dissertações), dentre autores nacionais e estrangeiros, bem assim filmes, séries de TV e 
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vídeos, no afã de integrar ao estudo o impacto que esses meios audiovisuais geralmente 

proporcionam na discussão dos temas cotidianos da humanidade. 
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2 ESTIGMA: REALIDADE SOCIAL FLAGRANTE NO DIREITO PENAL 

 

    “Para que algo seja criado, deve-se destinar alguma coisa ao lixo”1 
(Zygmunt Bauman) 

 

 

 É certo que a estigmatização é um fenômeno produzido pela mente humana, 

consciente ou inconscientemente. Conformar-se com o fato de que a rotulação de outrem já 

aconteceu ou acontecerá em nossas vidas, sem buscar entendê-la e evitá-la, é onde reside o 

maior erro. Trata-se de um processo, sobretudo, de autocrítica. Em seguida, de aceitação do 

estigma como arraigado na sociedade e, portanto, no Direito. 

 Essa aceitação, vale ressaltar, não tem um condão de resignação. Seria o primeiro 

passo para que o assunto não mais fosse tratado como tabu, nem como ato antiético que não 

atinge a suposta superioridade moral dos operadores da lei e da justiça. O preconceito é vivo e 

pujante em todas as esferas da sociedade e, exatamente por isso, merece abordagem 

interdisciplinar – a qual será justificada no tópico seguinte deste capítulo. 

 Alguns casos do dia a dia, de tão parecidos e repetitivos, podem passar despercebidos 

diante de nossos olhos e não causam a reflexão crítica que deveriam provocar, fazendo-nos 

deixar de avaliar os resultados nefastos da estigmatização. Apenas a título de ilustração, o 

caso Jean Charles2, ocorrido em 2005, apresenta uma consequência típica da generalização e 

da falta de cuidado em distinguir inocentes e culpados em certos setores de uma sociedade tão 

estratificada. O mineiro, que havia se mudado para o Reino Unido três anos antes, estava 

saindo de seu apartamento para realizar um serviço de eletricista. À época, a polícia britânica 

estava em estado de alerta em razão de ataques com explosivos em metrôs e vias públicas, 

acidentes que já contabilizavam cinquenta e duas vítimas. No prédio de Jean residia um dos 

terroristas procurados, que atendia pelo nome de Hussain Osman – o mesmo endereço fora o 

suficiente para que a unidade armada da Scotland Yard não se preocupasse em identificar 

propriamente o sujeito a ser perseguido, fazendo com que matassem o brasileiro inocente com 

sete tiros na cabeça. 

 Em verdade, o caso apresenta uma consequência brutal de ser pobre e morar em área 

marginal da cidade: os policiais não se preocuparam em verificar ou distinguir o homem que 

                                                
1BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, 
p. 32.	
2WELLE, Deutsche. Há 10 anos, polícia londrina matava por engano Jean Charles de Menezes. Carta Capital, 
22 jul. 2015. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/internacional/ha-10-anos-policia-londrina-matava-
por-engano-jean-charles-de-menezes-2913.html>. Acesso em: 13 set. 2016. 
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estavam seguindo, o fato de ser imigrante latino-americano de fenótipo parecido com Osman 

foi suficiente para que o identificassem como o seu verdadeiro procurado. É difícil acreditar, 

contudo, que essa empreitada não tivesse sido melhor calculada caso houvesse ocorrido em 

qualquer bairro nobre de Londres. A decorrência jurídica do acontecimento causou revolta à 

família de Jean Charles: o Ministério Público do Reino Unido decidiu não processar nenhum 

dos policiais individualmente, mesmo após um relatório da comissão investigadora ter 

concluído pela prática de inúmeros erros evitáveis. Em 2008, a família entrou com ação no 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos para contestar a conclusão do Parquet britânico. 

 Contudo, a decisão foi mantida: em março de 2016, finalmente, a Corte Europeia 

pronunciou-se em favor do entendimento do Ministério Público3, deixando uma sensação de 

impunidade na família da vítima que, assim como tantos outros brasileiros, tinha saído de sua 

terra natal em busca de prover uma vida melhor para si e para os parentes. 

 Ademais, acreditando que as obras da ficção são tão úteis e propícias a causar 

reflexões quanto os fatos da realidade, é cabível citar a minissérie criminal da HBO lançada 

no corrente ano: The Night Of. Sucesso de críticas4 e unanimidade entre os maiores sites de 

entretenimento, a produção também é capaz de demonstrar as consequências drásticas que o 

estigma pode causar no campo jurídico. 

 O protagonista, um jovem de 23 anos chamando Nasir Khan e nascido em Nova York 

– porém de origem paquistanesa –, certa noite, decide usar o táxi de seu pai sem pedir 

autorização para tanto. Nas ruas de um bairro nobre em Manhattan, uma passageira embarca 

no carro e chama sua atenção. Os dois conversam e, algumas horas mais à frente, relacionam-

se sexualmente depois da ingestão consensual de álcool e drogas por parte de ambos. 

 Naz, como é chamado Nasir, após um tempo acorda e encontra a jovem – 

posteriormente, descobre-se que se chamava Andrea – morta por facadas, de imediato 

percebendo ser aquilo o suficiente para levantar suspeitas contra si. Sem entrar em detalhes da 

trama, o ocorrido desperta a atenção da população nova-iorquina que automaticamente se 

compadece com a vítima: branca, jovem, de classe alta.  

Em contrapartida, os jornais começam a denunciar inúmeros ataques realizados contra 

taxistas de origem árabe, que pela semelhança com o biótipo de Nasir passam a sofrer as 

consequências da generalização de que todos eles ofertavam perigo à população “de bem”. 
                                                
3TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS DO HOMEM. Armani da Silva v. The United Kingdom, Strasbourg, 
2016. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/corte-europeia-nao-ve-falha-justica.pdf>. Acesso em: 3 nov. 
2016. 
4JACOBS, Guilherme. The Night Of é a arma secreta da HBO para 2016. Omelete, 10 jul. 2016. Disponível em: 
<https://omelete.uol.com.br/series-tv/artigo/the-night-of-e-a-arma-secreta-da-hbo-para-2016/>. Acesso em: 3 
nov. 2016. 
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Em determinado episódio da série, muros aparecem pichados com os dizeres “Muslims go 

home”5, um claro ato de intolerância propulsionado pelo preconceito. 

Para além das consequências sociais relatadas, os efeitos jurídicos são sentidos na pele 

pelo jovem protagonista. Ao ser enviado para Rikers Island, local onde fica preso 

provisoriamente no aguardo de seu julgamento, Naz passa a incorporar o modus operandi de 

sobrevivência nas prisões: faz alianças com presos influentes, raspa a cabeça e grava 

tatuagens na pele, o que faz com que seja olhado de modo diferente pela promotoria, pelo júri 

e até por seus advogados. 

Ocorre, portanto, o fenômeno chamado de sujeição criminal, posteriormente melhor 

detalhado nesta obra quando da menção ao Direito Penal do Inimigo. O que importa concluir 

é que antes mesmo da decisão pela sua culpa ou inocência, o acusado e sua família passam a 

sofrer condenação prévia realizada pela população. Não só eles: a produção demonstra bem 

que em determinadas áreas da cidade torna-se perigoso ser muçulmano. 

É a partir dessas prévias considerações que este trabalho pretende atribuir a 

importância de abordar o estigma no Direito, denunciando quando o fenômeno ocorre nos 

atores do mundo jurídico, sua relação com teorias da Criminologia, bem como provocando 

reflexões acerca de como evitar a sua propagação em um campo do saber que deveria 

proteger todos os cidadãos, indistintamente, contra tamanha injustiça. 

 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE: DIREITO E ANTROPOLOGIA 

 
“Quem só Direito sabe, nem Direito sabe.”6 

 

 Dos infindáveis temas que são tão caros no estudo do universo jurídico, talvez os que 

mais necessitem de discussão e pesquisa são, justamente, aqueles em que o Direito não 

protagoniza sozinho. Isso porque as produções acadêmicas voltadas ao estudo de 

jurisprudências, doutrinas e reformas de códigos já são volumosas – ainda que continuem 

necessárias, por óbvio –, fazendo com que outras propostas precisem ser acrescentadas ao 

debate universitário. 

 Não seria tão ousado afirmar, inclusive, que a falta de atenção às demais ciências 

humanas acaba por formar profissionais pouco conscientes do universo heterogêneo no qual 

atuarão ao saírem de suas faculdades. O Direito que não dialoga com as demais áreas do saber 
                                                
5Tradução: “Muçulmanos, voltem para casa”. 
6Dizer atribuído ao jurista e jornalista brasileiro San Tiago Dantas. 
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tende a ser pobre, na acepção da palavra que significa “desprovido do necessário”, pois ignora 

ou pouco conhece a realidade social que se propõe a mudar e melhorar – isso, claro, partindo 

do pressuposto que o Direito há de ser, sobretudo, facilitador da transformação.  

 A dificuldade em mesclar a ciência jurídica com as demais ciências humanas e sociais 

é inaugurada no próprio ambiente acadêmico, segundo retrata Juliana Gonçalves Melo7. Em 

seu escrito, faz menção à marca da “superioridade” que se faz perceber na autoestima dos 

estudantes de Direito, ainda nos períodos inaugurais do curso. Muito desse desprezo às 

disciplinas de Filosofia e Sociologia, por exemplo, deriva do fato de serem introduzidas aos 

referidos universitários no início de seu curso, na qualidade de matérias propedêuticas, 

quando os alunos ainda não têm a maturidade de assimilar a importância da 

interdisciplinaridade.  

Para exemplificar, a autora faz menção à grade curricular do curso no UniCEUB, onde 

atuou enquanto discente por diversos anos. O problema, no entanto, também está presente na 

UFRN: o curso de Direito introduz as matérias de Filosofia e Sociologia no primeiro 

semestre, de Filosofia do Direito no terceiro e a disciplina de Antropologia do Direito é 

optativa. Não se sabe, infelizmente, se a situação melhoraria caso os estudantes cursassem as 

mencionadas matérias já próximas ao fim da graduação: é, em regra, a fase de decadência do 

rendimento na faculdade em prol do Exame de Ordem. 

 Neste sentido, o presente trabalho pretende romper com a apatia no diálogo entre as 

variadas áreas do conhecimento e tem a intenção de invocar contribuições significativas, a 

todo tempo, da Antropologia, da Sociologia e da Filosofia. Com mais ênfase, serão levadas 

em consideração as perspectivas da Antropologia. Para arrematar, a crítica ao tema cerne 

desta produção será feita referenciando uma obra do Cinema, a qual é capaz de trazer 

poderosas reflexões. 

 Especialmente no tocante à Antropologia, a contribuição à temática deste escrito 

ocorre em suas duas vertentes: tanto a Antropologia Biológica quanto a Cultural, também 

chamada de Social, irão encorpar as reflexões trazidas. A priori, com o intuito de destacar a 

importância da interdisciplinaridade com o Direito, apresentam-se as contribuições da 

Antropologia Social para o campo da resolução de conflitos. 

 Sendo assim, é imprescindível referenciar o principal antropólogo brasileiro a clamar 

pela necessidade do diálogo com o Direito. Roberto Kant de Lima preconiza que o início dos 

                                                
7MELO, Juliana Gonçalves. Direito, Antropologia e Justiça em perspectiva. Revista Transgressões. Natal, v. 2, 
n. 2, 2014, p. 98. 
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reflexos antropológicos no mundo jurídico data do século XIX8, no contexto do 

evolucionismo social, movimento capitaneado por Herbert Spencer9 – haverá menção a este 

nome com mais ênfase no capítulo seguinte – e inspirado pelo trabalho A Origem das 

Espécies, escrito por Charles Darwin e publicado em 1849.  

 Em apertada síntese, a mencionada corrente era defendida por estudiosos que, naquele 

tempo, acreditavam haver apenas uma linha evolutiva na sociedade. Dividida em três estágios 

– quais sejam: a “selvageria”, a “barbárie” e a “civilização” –, não se torna difícil inferir qual 

era o modelo social tido como ideal há dois séculos: 

  
No topo do esquema evolutivo, a “civilização superior”, estava “naturalmente” a 
sociedade vitoriana do século XIX, monoteísta, parlamentar, monogâmica, 
capitalista, contratual [...] No estágio mais “baixo” estava a “selvageria inferior”, 
que era exatamente o oposto disso, caracterizando-se por “promiscuidade sexual”, 
“comunismo primitivo”, “anarquia” política e jurídica, “superstições” incoerentes, 
etc.10 
 

 Com o passar do tempo, comprovou-se o quão ultrapassado era este esquema de 

divisão, pois foram aparecendo evidências de complexidade nas sociedades tidas como 

inferiores. Tornou-se imprudente a separação de modos de vida tão díspares em apenas três 

categorias, já demonstrando timidamente o que viria a ser a grande dificuldade da 

Antropologia do Direito: como descrever e classificar as tão diversas formas de controle 

social, assim como descobrir a origem das leis e seus impactos na coletividade.  

 A partir deste ponto se desenvolve a ideia do perigo que é a generalização, posto que 

todas as formas de organização civil têm a sua lógica e razão de ser, ainda que diferentes das 

que conhecemos e classificamos como corretas. Um dos deveres do antropólogo, portanto, 

seria olhar para as sociedades “complexas” refutando adjetivos que ecoam superioridade, tais 

quais “tradicionais” e “embrionários” – estas classificações apenas perpetuam a segmentação 

do Sujeito e impossibilitam uma análise acurada das outras formas de organização social. 

 Com a finalidade de evitar o etiquetamento indevido, a Antropologia se desenvolveu e 

passou a fundar-se na ideia da etnografia e da pesquisa de campo. É necessária a observação 

mais íntima do que se pretende entender, evitando absorver definições prontas trazidas pela 

forma dominante de produção do conhecimento. A técnica usada, tanto na etnografia de texto 

                                                
8LIMA, Roberto Kant de. Por uma Antropologia do Direito, no Brasil. In: LIMA, Roberto Kant de; MISSE, 
Michel (coord). Ensaios de Antropologia e de Direito: Acesso à Justiça e Processos Institucionais de 
Administração de Conflitos e Produção da Verdade Jurídica em uma Perspectiva Comparada. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 5. 
9BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2012, 
p. 47. 
10LIMA, op. cit., p. 6. 
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quanto na observação participante – ou seja, in loco – é uma só: utiliza-se o familiar, o 

comum, para estabelecer as primeiras diferenças aparentes. O ponto de partida é descrever e 

interpretar os fenômenos observados, explicitando o que é nativo e o que é fruto do saber 

antropológico utilizado pelo pesquisador. 

 Portanto, é na ideia de importância da pesquisa para compreender o diferente que se 

colhe a principal contribuição da Antropologia para o Direito. A produção do saber jurídico, 

tradicionalmente dogmática, formal, normativa e codificada já dá o tom do caráter 

etnocêntrico de sua produção. Por isso, Kant de Lima adverte11: o processo é doloroso e 

desconfortável para os habituados ao terreno das certezas e dos valores inquestionáveis.  

 Apesar do pioneirismo de Kant de Lima, outras contribuições significativas vieram 

somar na defesa pela imprescindibilidade do diálogo entre as duas ciências. Na introdução do 

livro Antropologia & Direito: temas antropológicos para estudos jurídicos, a Procuradora da 

República Ela Wiecko trata da aproximação que houve no início do século XXI entre a ABA 

e o MPF12, entrosamento este que, para ela, deve continuar florescendo a fim de vencer 

divergências de origem inevitável. 

 Explicita que uma diferença crucial consiste no fato de a ciência do Direito buscar 

adequar um acontecimento às normas prontas e postas, enquanto a Antropologia tem como 

foco a análise das relações sociais sem o intento de moldá-las a um padrão pré-estabelecido. 

O referido método demonstra a tradição jurídica de simplificar complexidades e, por isso, 

muitas vezes finda sendo ineficaz para a solução de conflitos.  

 A proficuidade da aproximação entre as duas áreas de conhecimento, no entanto, só 

começará a trazer seus benefícios à sociedade caso a opinião de antropólogos passe a ser 

levada em consideração na elaboração de políticas públicas e, principalmente, em sua 

execução. Mas a participação destes agentes não é suficiente, importando também na 

necessidade de mudar o paradigma interpretativo dos profissionais do Direito. Nesse sentido, 

as palavras de Ela Wiecko são precisas e resumem bem a ideia que se pretende passar desde o 

princípio deste tópico: 

 

 

                                                
11LIMA, Roberto Kant de. Por uma Antropologia do Direito, no Brasil. In: LIMA, Roberto Kant de; MISSE, 
Michel (coord). Ensaios de Antropologia e de Direito: Acesso à Justiça e Processos Institucionais de 
Administração de Conflitos e Produção da Verdade Jurídica em uma Perspectiva Comparada. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 13. 
12WIECKO, Ela. Introdução. In: LIMA, Carlos de Souza e. Antropologia & Direito: temas antropológicos para 
estudos jurídicos. Brasília: Nova Letra,  2012, p. 17. 
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Em outro viés, a interpretação feita por juristas que abandonam o método tecnicista 
é capaz de dar ao direito a possibilidade de atuar como instrumento de 
transformação social, e não mais como obstáculo a ela. Em tal perspectiva, é 
importante que todo profissional do direito tenha acesso ao conhecimento 
antropológico, pois este, como os demais conhecimentos produzidos pelas ciências 
sociais, favorece a compreensão da complexidade e da diversidade humana. Em 
consequência, espera-se haver melhor administração de conflitos, menores 
preconceito e discriminação, e maior igualdade material.13 
 

Em outra perspectiva, mas também tratando sobre a interlocução entre Direito e 

Antropologia, podem-se mencionar as diferenças entre o common law e o civil law como 

obstáculos à efetiva resolução de conflitos, especificamente no Brasil. Importante salientar 

que, nesse contexto, o termo efetiva remete à solução do litígio que atenda às especificidades 

do caso concreto sem generalizações realizadas pelos atores do jogo processual, e não 

meramente uma solução cumprida – mas que pode não agradar e atender às necessidades da 

parte contemplada. 

No estilo anglo-americano, a confrontação entre as partes assume caráter diferente do 

que ocorre no modelo brasileiro, neste prevalecendo a ideia de contraditório. Acaba por 

sobressair, na realidade do Brasil, a capacidade argumentativa da defesa e acusação e não 

propriamente a elucidação dos fatos, que passam a exercer papel secundário na lide. Assim 

sendo, não se capacita o alcance do desejado consenso, o qual atinge-se com base no diálogo 

e no compreender o posicionamento do outro. 

Valoriza-se o argumento de autoridade levantado por quaisquer das partes em 

detrimento dos verdadeiros acontecimentos, em um embate no qual não se distingue bem o 

que é opinião embasada e o que vem a ser tática de retórica. Ao fim, o juiz se lança em busca 

do mito da verdade real, podendo decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado. 

Logo, distancia-se do método implantado pelas ciências sociais, o qual é baseado 

precipuamente pelo empirismo. 

A despeito da generalização que pode não vir a se concretizar em todos os casos, a 

observação é feita pelo Doutor em Antropologia Luís Roberto Cardoso de Oliveira, a partir de 

conclusões colhidas em pesquisa realizada nos EUA14 para a sua tese de doutorado defendida 

em Harvard – logo, sob o regime da common law. Para o pesquisador, no molde 

estadunidense a confrontação entre as partes, chamadas de adversários, preocupa-se mais 

                                                
13WIECKO, Ela. Introdução. In: LIMA, Carlos de Souza e. Antropologia & Direito: temas antropológicos para 
estudos jurídicos. Brasília: Nova Letra,  2012, p. 20-21. 
14OLIVEIRA, Luís Roberto Cardoso de. A dimensão simbólica dos direitos e a análise de conflitos. Revista de 
Antropologia, São Paulo, v. 53, n. 2, 2010, p. 453. 
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com o esclarecimento dos fatos válidos levantados no processo, e a impossibilidade de 

alcance do consenso acaba por liberar o acusado das imputações feitas.  

Apesar de apontar diferenças que acabam por trazer mais preocupações ao caso 

brasileiro, Cardoso de Oliveira não exime o Direito de críticas, tanto no Brasil quanto nos 

Estados Unidos da América. Uma prática problematizável nos dois países seria, por exemplo, 

o chamado “reduzir a termo” ou “to narrow down a case”15 que, em breves palavras, consiste 

no resumo por escrito de depoimentos oficiais dados verbalmente16. Muito embora seja útil à 

formalização do processo, confronta-se com o ideal da Antropologia na busca pela 

compreensão do contexto mais amplo. 

A preocupação com a sistemática do contraditório também é apontada pelo já 

referenciado Kant de Lima, especialmente em razão de os geradores de fatos – ou seja, as 

partes – não serem coprodutores também da verdade, como acontece na tradição da empiria 

realizada pela Antropologia. Para ele, no sistema penal hodierno a “verdade real” é produzida 

tão somente pela figura do magistrado17. Isto é, a solução é ofertada por sujeito alheio à 

problemática inicial, representante do Estado, sendo isso culturalmente tão aceito que tentar 

solucionar problemas fora da lide judicial é praticamente visto como ato de “desobediência”.  

No entanto, cabe um adendo à supracitada posição do antropólogo. Ao elucidar sobre 

retórica e a reconstituição da verdade na decisão jurídica, Morton Medeiros tece comentários 

acerca da quebra paradigmática no campo decisório, antes marcado pela figura do magistrado 

como único atuante. O autor faz menção à concepção moderna de Habermas18, o qual defende 

que não há uma só verdade e, portanto, para alcançá-la, devem existir procedimentos 

argumentativos abertos a variadas opiniões. Haveria êxito em tal intento por meio de uma 

retórica aberta à evolução permanente de ideias, a fim de se abrir ao pluralismo de pontos de 

vista diferentes. Com isso, as partes auxiliam o julgador na missão de descobrir o que se tem 

por “verdade”, cada uma contribuindo à sua maneira e de acordo com os seus recursos.  

Para comprovar o atual desprestígio à verdade cartesiana – hermética, isolada do 

contexto na qual se encaixa – e evidenciar a abertura do Direito às mais recentes formas de 

construção da verdade, o autor menciona a possibilidade de acordo entre as partes ligitantes 

que vem sendo cada vez mais fomentada. A título de exemplo, cita-se a realização de 
                                                
15“Reduzir o caso”, que se assemelha à expressão “reduzir a termo”, utilizada no Brasil. 
16É justo mencionar, muito embora seja pertinente a crítica feita pelo antropólogo, que o método de reduzir a 
termo vem sendo substituído – ainda que paulatinamente – pela filmagem e degravação dos depoimentos dados 
em juízo. 
17LIMA, Carlos de Souza e. Antropologia & Direito: temas antropológicos para estudos jurídicos. Brasília: 
Nova Letra, 2012, p. 36-37. 
18MEDEIROS, Morton Luiz Faria de. A  retórica e a reconstituição da “verdade” na decisão jurídica. Revista 
Direito e Liberdade, Natal, v.17, n. 2, 2015, p. 134.	
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composições civis mediante árbitro ou conciliador, inclusive havendo flexibilidade para tanto 

na esfera penal. Seria o caso da transação penal, instituição permitida nos Juizados Especiais, 

ocasião na qual o membro do Parquet participa para oferecer uma prestação adequada ao 

ilícito imputado ao acusado. Diminui o protagonismo do juiz na atividade de sentenciamento, 

bem como permite maior diálogo entre acusador e acusado. No fim, o autor chega à conclusão 

de que há diversas maneiras interativas de se construir a verdade, cabendo tão somente aos 

profissionais do Direito a escolha de atuar ou não dessa maneira. 

Voltando às considerações de Oliveira, o autor acrescenta que a pesquisa empírica no 

Direito é, sobremaneira no campo criminal, reveladora da inconveniente verdade já por todos 

sabida: o ensino jurídico caminha distante da realidade que se observa, como é o caso do 

sistema carcerário no Brasil. O Direito Penal e Processual Penal, por vezes, torna-se letra 

morta frente às garantias massacradas diariamente dentro dos presídios, salvo raríssimas 

exceções como o método da APAC19. No mais, além da cisão que existe entre teoria e prática, 

acrescenta-se outro agravante. Profissionais com formação jurídica, por vezes, não têm 

conhecimento sobre a precariedade do cárcere devido à falta de pesquisa in loco durante a 

graduação a respeito da situação na qual vivem as pessoas privadas de liberdade. Estar alheio 

a tais condições facilita a frieza de enviar seres humanos para viverem em circunstâncias 

insalubres e inseguras, pois as palavras no processo não são capazes de representar a dureza 

da realidade. 

Em síntese, as ideias trazidas reproduzem o pensamento de que não há possibilidade 

de humanização na criação e efetivação do Direito sem a atenção às outras ciências humanas, 

em especial à Antropologia, pela sua tradição de curiosidade e abertura ao método da 

observação em campo. Como bem sinaliza Bárbara Baptista20, o mundo jurídico não deveria 

ser um campo tão hermeticamente fechado às influências de outros saberes, pois o 

ordenamento a todos atinge. Entretanto, assim o é, implicando em um tremendo 

distanciamento formal da realidade. 

Por derradeiro, importa esclarecer que todas as considerações trazidas são 

introdutórias e inevitavelmente superficiais, haja vista por si só serem capazes de fomentar 

                                                
19A APAC é uma entidade civil de Direito Privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e 
reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. Os presos, chamados de recuperandos, são 
corresponsáveis pela sua segurança e disciplina. Não há a presença de agentes penitenciários ou da polícia. Para 
maiores esclarecimentos acerca do método APAC, recomenda-se a pesquisa no portal da Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos Condenados. FBAC. Portal FBAC. Disponível em: <http://www.fbac.org.br/>. Indica-se 
também a leitura da obra: OTTOBONI, Mário. Vamos matar o criminoso? 3. ed. São Paulo: Paulinas, 2008. 
20BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. A pesquisa empírica no Direito: obstáculos e contribuições. In: 
EILBAUM, Lucía; LIMA, Roberto Kant de; PIRES, Lenin (orgs.) Conflitos, direitos e moralidades em 
perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Garamond, 2010, v. 2.  
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pesquisas muito mais densas e com resultados mais extensos. De toda forma, a intenção é 

provocar, e não concluir, mesmo porque este breve introito compõe a parte inicial de um 

trabalho que também pretende explorar outros vieses da literatura jurídica e antropológica. 

   

2.2 ELUCIDAÇÕES SOBRE O ESTIGMA E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

SOBRE AS SUAS EXPRESSÕES NO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

 
“Por mais que você corra, irmão 
Pra sua guerra vão nem se lixar 

Esse é o xis da questão 
Já viu eles chorar pela cor do orixá? 

E os camburão o que são? 
Negreiros a retraficar 

Favela ainda é senzala, Jão! 
Bomba relógio prestes a estourar” 

(Emicida) 
 

 Evidenciada a importância da interdisciplinaridade entre Direito e Antropologia, 

cumpre esclarecer o tanto quanto for possível o significado da expressão “estigma” e seus 

sinônimos. 

 Em retrospecto, remonta-se à Grécia Antiga21 o surgimento do termo. Evidentemente, 

há relação com a tradição grega de valorização aos recursos visuais, à aparência, ao belo. A 

princípio, a palavra era empregada para fazer referência a “sinais corporais com os quais se 

procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os 

apresentava”22. 

 Hodiernamente, o uso dado à expressão não é tão diferente daquele empregado na 

antiguidade. O que muda, de tempos em tempos, é o padrão do normal: aquilo considerado 

como desejável em certas épocas da História pode vir a ser característica repugnante pela 

maioria em outro período. Prova disso é que o juízo negativo a respeito dos homossexuais não 

existia na antiga Grécia: o amor do sábio pelo jovem era considerado superior ao amor 

heterossexual23. Hoje, é cediço que a comunidade homoafetiva sofre constantemente com o 

                                                
21GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Trad. Márcia Bandeira 
de Mello Leite Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015, p. 11. 
22Ibid. 
23BOBBIO, Norberto. Elogio da Serenidade e outros escritos morais. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 2. ed. 
São Paulo: Unesp, 2011, p. 113. 
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preconceito24 e que a implantação de seus direitos é processo dificultoso e obstaculizado por 

setores conservadores da sociedade. 

 Ainda no campo teórico, o antropólogo Erving Goffman apresenta a ideia de que o 

nosso contexto social implica arranjos diários nos quais, muitas vezes, somos apresentados a 

pessoas até então desconhecidas. Com isso, inconscientemente, elaboramos uma expectativa 

em torno do novo indivíduo. Na maioria das vezes só assimilamos que a todo tempo 

estávamos fazendo uma análise crítica quando a nossa idealização é rompida, o que pode 

ocorrer em minutos de conversa ou em fração de segundos – a depender se o padrão 

estabelecido era de cunho moral ou visual. 

 Entretanto, para Goffman, é ultrapassada a definição de estigma como sendo 

meramente um atributo profundamente depreciativo. Argumenta que o foco não deve ser na 

característica desprezada em isolado, mas sim nas relações sociais que se moldam em torno 

dela. A particularidade que faz de alguém vítima de preconceito em determinado contexto 

pode ser enaltecedora em outro; o estigma, portanto, para além de atributo pejorativo, é o 

conceito que se cria em torno dele em determinadas situações.  

 À guisa de exemplo, ressalta-se novamente a abordagem da minissérie The Night Of. 

Nasir era um jovem universitário e, em razão disso, era olhado de modo diferente pelos 

demais encarcerados: um estranho, fora do padrão. Por fugir do perfil comum aos 

presidiários, sentiu mais dificuldade em “fazer amizades” quando se viu inserido num local 

onde as pessoas, majoritariamente, não haviam cursado o ensino superior. Noutro giro, o fato 

de frequentar a faculdade foi argumento repisado por seus advogados no júri referente ao 

assassinato do qual era acusado ser o autor. 

 A tática de buscar convencer o corpo de jurados com base nas suas afinidades com o 

réu – ou com a vítima – é utilizada, amiúde, pela defesa e pela promotoria, respectivamente. 

Na hipótese de contemplar-se o julgamento de um marido acusado de matar sua esposa, por 

exemplo, é natural que a acusação busque a formação de um júri composto majoritariamente 

por mulheres. Assim, é mais provável que haja empatia com a vítima, conduzindo com mais 

facilidade à desejada condenação. A lógica se inverte, como é previsível, quando o 

assassinato é supostamente cometido pela esposa: é comum que os promotores busquem 

formar um júri com predominância masculina. 

                                                
24POLETTI, Luma. Homofobia já faz quase 150 vítimas no país em 2016. Congresso em Foco, 28 jun. 2016. 
Disponível em: < http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/homofobia-ja-fez-quase-150-vitimas-no-pais-em-
2016/>. Acesso em: 17 nov. 2016. 
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Importa, também, mencionar o caso emblemático que envolveu o ex-jogador de 

futebol americano O. J. Simpson, acusado de matar a então ex-esposa, Nicole Brown 

Simpson, e seu amigo, Ronald Goldman. O ídolo norte-americano figurou no banco dos réus 

em um dos casos mais intrigantes do sistema judiciário estadunidense, mas não apenas por 

todas as suas peculiaridades – da fama do acusado à duração do processo. A defesa de 

Orenthal James “O. J.” Simpson conseguiu transformar uma característica naturalmente 

estigmatizadora em vantagem para seu cliente: o fato de ser negro foi, muito possivelmente, o 

que o livrou das imputações capitaneadas pela promotora Marcia Clark. 

 O contexto no qual ocorreu o julgamento, portanto, foi extremamente favorável ao 

jogador. A Los Angeles de 1994, palco do assassinato de Nicole e Ronald, carregava um 

pesado fardo relacionado às truculências realizadas pela polícia contra a população negra da 

cidade. Esta parcela da sociedade já não tolerava mais ser vítima de injustificáveis agressões, 

motivo pelo qual a defesa de O. J. investiu suas forças para transformar o ocorrido em mais 

um caso de perseguição racial. É o que narra Jeffrey Toobin em seu livro, produzido a partir 

da observação minuciosa do caso: 

 
Com efeito, a principal estratégia da defesa era envolver o público em uma história 
convincente – a criação de uma contranarrativa baseada em uma suposta 
conspiração policial para incriminar Simpson. Para tanto, a defesa precisava de uma 
audiência receptiva, e, sem dúvida, a encontraria entre os jurados alistados no 
Centro de Los Angeles, em sua maioria afro-americanos. A estratégia da defesa 
apelava para experiências que eram tudo, menos fictícias – sobretudo as décadas de 
práticas racistas do Departamento de Polícia de Los Angeles (DPLA), inclusive 
dentro de suas delegacias. A defesa procurou identificar o caso Simpson como o 
mais recente em uma série de abusos raciais praticados pela polícia local. [...] 
Conforme os eventos do caso se desenrolavam, a polícia de Los Angeles mostrou-se 
à altura da péssima reputação de que gozava na comunidade ao ser considerada uma 
das piores unidades policiais metropolitanas dos Estados Unidos, que tolerava em 
seu seio graves faltas, como indolência, incompetência e racismo.25 
 

 Portanto, a semente da dúvida foi plantada na cabeça dos jurados – havia a polícia 

efetivamente forjado provas em desfavor de O. J. Simpson, tais quais a luva encontrada na 

cena do crime que continha seu sangue? A série produzida pela emissora FX, em 2016, de 

nome The People v. O. J. Simpson: American Crime Story26 procurou mostrar quão bom era o 

material probatório da promotoria – tão bom que a promotora responsável por conduzir a 

acusação, Marcia, não utilizou seu direito a vetos na composição do júri. Acreditava que tinha 

evidências suficientes para a condenação do acusado, independentemente de qualquer 
                                                
25TOBBIN, Jeffrey. O Povo contra O.J. Simpson. Trad. Lucas Magdiel. Rio de Janeiro: DarkSide Books, 2016, 
p. 24. 
26ALEXANDER, Scott; KARASZEWSKI, Larry (Criadores). The People v. O. J. Simpson: American Crime 
Story. [Série de TV]. Los Angeles, EUA: FX Network, 2016. 
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possível empatia criada entre os jurados e o réu. Sua expectativa, no entanto, foi frustrada: o 

ex-jogador, ídolo da comunidade afro-americana, saiu livre de todas as acusações.  

Por fim, a respeito do contexto no qual se insere a característica, na obra de Goffman 

há um claro experimento de como os comportamentos podem ser bem ou mal recepcionados a 

depender de quem os observa. Salienta o autor que um jovem de classe média muito 

provavelmente não se preocupa com o fato de ser observado adentrando em uma biblioteca 

pública, ao passo que um criminoso relata, em excerto trazido em seu livro, ter olhado “em 

torno duas vezes antes de realmente entrar, para me certificar de que nenhum dos meus 

conhecidos estava me vendo”27. 

Mais adiante, o autor diferencia três tipos de estigmas aparentes: as abominações de 

corpo – deformidades físicas –, as culpas de caráter individual – percebidas através de relatos 

de prisão, vício, alcoolismo – e, por fim, os estigmas tribais de raça, nação e religião. Esses 

são os que podem ser transmitidos através da linhagem e “contaminam” por igual todos os 

membros daquela família. 

 Os indivíduos detentores de características que se enquadrem nas descritas acima são 

automaticamente rechaçados por determinados círculos sociais, em especial pelos mais 

intolerantes. No que se refere a este trabalho em específico, por focar em estigmatização no 

Direito Penal e na política de persecução criminal, levar-se-ão em consideração com mais 

ênfase os rótulos relacionados à classe social, cor da pele e comportamentos considerados 

como “perigosos”. Portanto, a divisão de Goffman não será útil à feitura desta monografia em 

sua totalidade, motivo pelo qual as deficiências físicas não serão abordadas.  

  Em continuidade à conceituação do estigma, há de se referenciar o trabalho de 

Norberto Bobbio28 neste sentido. O historiador e filósofo italiano também preocupava-se com 

o tema, contextualizando suas colocações com a campanha nazifascista do século XX, a qual 

em sua maioria atingiu a comunidade judaica.   

 Esclarece que os preconceitos coletivos são para os quais se deve voltar a atenção, 

pois os individuais são aqueles relacionados às crenças e superstições pessoais, sendo 

relativamente inócuos quando em comparação com o alcance do estigma que atinge todo um 

grupo em face de outro. Dentre os preconceitos coletivos mais perigosos, Bobbio evidencia a 

intolerância de classe e a de cunho nacional, já que não por acaso os maiores conflitos da 

humanidade foram entre nações ou povos. 
                                                
27GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Trad. Márcia Bandeira 
de Mello Leite Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015, p. 13. 
28BOBBIO, Norberto. Elogio da Serenidade e outros escritos morais. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 2. ed. 
São Paulo: Unesp, 2011. 
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 Tendo feito tal distinção, o autor aponta as desastrosas consequências advindas dos 

preconceitos coletivos. Em um primeiro momento, refere-se à discriminação jurídica. 

Majoritariamente, os códigos atuais apregoam que “todos são iguais perante a lei”, máxima 

que se concretizou no universo formal depois de muitas batalhas travadas por diversas 

minorias – mas que ainda não é tão efetiva no campo material. Para exemplificar, Bobbio traz 

à tona a época na qual as mulheres italianas ainda não haviam conquistado o direito de votar. 

A fim de adequar a demonstração com a realidade brasileira, não se olvide que, aqui, as 

mulheres só conquistaram o voto obrigatório em 193229. Ainda assim, o machismo permeia a 

sociedade em muitas outras situações.    

 Outra resultante da discriminação é a marginalização social. Essa se comprova quando 

se observa que minorias étnicas ou sociais ocupam um espaço diferente daquele tomado pelas 

classes mais abastadas, vivendo em favelas, guetos ou em bairros majoritariamente negros. A 

separação geográfica encontra seu ápice nas prisões e manicômios, locais utilizados para 

isolar parcela da sociedade considerada perigosa ou perturbadora da ordem. 

Há, enfim, a perseguição politiqueira. Aqui, não se constata apenas uma diferença 

entre setores da sociedade – a mera conclusão de que as pessoas divergem entre si é 

inofensiva, pois não é novidade. Existe, acima de tudo, uma crença na inferioridade das 

minorias, motivo pelo qual se legitima o cerceamento de liberdades e, por vezes, da vida. 

Seguindo a sua contextualização histórica, Bobbio exemplifica esta terceira etapa do 

preconceito com o extermínio dos judeus, ciganos, homossexuais e negros realizado pelo 

nazismo.  

A separação trifásica de Bobbio ajuda a visualizar como o estigma produz efeitos na 

aplicação do Direito Penal em nível nacional. À primeira vista, a igualdade jurídica é 

positivada na Constituição de 1988, em seu art. 3º, inciso IV, no qual um dos objetivos 

fundamentais da República é a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Apesar da igualdade formal 

pregada pela Lei Maior, estimativas demonstram que a aplicação da pena no Brasil castiga 

mais brutalmente parcela da população vítima do preconceito racial e de gênero. 

De acordo com informações veiculadas em programa produzido pela TVT30, de título 

As grades, o juiz e a Justiça, dados apresentados pela Pastoral Carcerária denotam um padrão 

brasileiro de aprisionamento. Já é alarmante o fato de o Brasil ocupar o 4o lugar no ranking 
                                                
29O VOTO feminino no Brasil. Portal da Justiça Eleitoral. Disponível em: 
<http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-o-voto-feminino-pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
30OLHAR TVT: As grades, o juiz e a justiça ½. Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0gPt4j5FRYQ>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
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mundial31 de população encarcerada, porém mais preocupante ainda é saber que o país não 

segue o padrão dos atuais três primeiros colocados – Estados Unidos, China e Rússia, 

respectivamente – que estão diminuindo, ainda que gradativamente, a quantidade de pessoas 

privadas de liberdade.  

Ademais, há preocupações para além das mais de 600 mil pessoas presas32. O discurso 

punitivista da sociedade, uma mídia alimentada pelo ódio e o racismo do sistema judiciário 

são os principais responsáveis pela contabilização de mais de 60% dos presos homens serem 

negros33, o que ainda não é tão grave quanto a situação das mulheres: 68% das presas são 

negras; em alguns estados, a situação é ainda mais crítica. No Acre, dados colhidos em 2014 

revelam que esse mesmo recorte – de gênero e cor – representou 100% das presidiárias34. 

Fica evidente que a primeira etapa da estigmatização, qual seja, a discriminação 

jurídica – levando em consideração a prática, e não sua teoria – tangencia a realidade penal 

brasileira. A igualdade prevista como objetivo fundamental da nação não parece tão praticada 

num sistema prisional marcado pela predominância de negros e negras, os quais muitas vezes 

ainda aguardam julgamento definitivo – já que estima-se ser de 41% o índice da população 

carcerária presa provisoriamente. É difícil acreditar que esse resultado não guarde relação 

com a conclusão da pesquisa realizada pelo  CNJ: 84,5% dos juízes são brancos, ao passo que 

apenas 1,4% declaram-se negros35.   

A estatística apresentada é um bom exemplo de que em determinados contextos portar 

uma característica potencialmente estigmatizadora pode ser prejudicial, como bem afirmou 

Goffman. Ser negro ou negra e sujeitar-se ao julgo de magistrados, majoritariamente brancos 

e pertencentes a um privilegiado círculo social, pode significar a desconfiança e consequente 

condenação meramente baseadas na cor da pele do acusado e em outros traços de sua 

aparência.  

                                                
31HIGHEST to Lowest - Prison Population Total. World Prison Brief. Disponível em: 
<http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All>. 
Acesso em: 3 nov. 2016. 
32BRAZIL Events of 2015. Human Rights Watch. Disponível em: <https://www.hrw.org/world-
report/2016/country-chapters/brazil#3159b0>. Acesso em: 3 nov. 2016.. 
33BRASIL. Levantamento Nacional de informações penitenciárias: INFOPEN – Dezembro de 2014. Brasília: 
Ministério da Justiça, 2014, p. 36. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-
penal/infopen_dez14.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
34BRASIL. Levantamento Nacional de informações penitenciárias: INFOPEN MULHERES – Junho de 
2014. Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 24. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-
traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>. Acesso em: 3 nov. 
2016. 
35MONTENEGRO, Manuel Carlos. Pesquisa do CNJ aponta perfil dos magistrados brasileiros. Conselho 
Nacional de Justiça, 16 jun. 2014. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61806-pesquisa-do-cnj-
aponta-perfil-dos-magistrados-brasileiros>. Acesso em: 23 nov. 2016. 
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Mas não apenas a Constituição é desafiada no mundo real. A situação feminina nos 

presídios vai de encontro à Lei de Execução Penal, modificada em 2009 para assegurar às 

mães presas e aos recém-nascidos, condições mínimas de assistência. Na alteração da LEP36 

menciona-se a necessidade de acompanhamento médico à mulher no pré-natal e no pós-parto, 

extensivo ao recém-nascido, bem como da existência de berçários e creches para os filhos das 

mulheres que se encontram privadas de liberdade. 

Parece um cenário no qual são respeitadas as garantias individuais, mas a verdade por 

trás das palavras é bem diferente. O IBCCrim relatou, em 2011, o uso de algemas durante o 

trabalho de parto de detentas, afronta direta à mãe e à criança37. A prática fere não apenas a 

LEP e preceitos basilares da Constituição, mas também a Súmula Vinculante nº 1138 e as 

Regras Mínimas da ONU para Tratamento da Mulher Presa39. Não é preciso dizer que a 

mulher prestes a dar à luz não oferece risco algum de fuga, estando em situação de 

vulnerabilidade, contrações e dilatação vaginal. Prendê-las à maca como se fossem escapar 

das rédeas do Estado apenas contribui para a estigmatização das presidiárias, que já lidam 

com tantas outras dificuldades e preconceitos. 

Apesar de os casos apresentados pelo IBCCrim datarem de 2011, nos cinco anos que 

se passaram nada avançou significativamente no quesito supramencionado. Em 27 de 

setembro do corrente ano, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto 8.85840, que, 

regulamentando o art. 199 da LEP41, proíbe o uso de algemas antes, durante e após o parto. A 

necessidade de uma proibição expressa como esta é claro indicativo do baixíssimo grau de 

humanidade da execução penal no Brasil, em sua maioria voltada para a população negra e 

pobre do país. 

A previsão para a existência de berçários e creches também passou por mudanças 

benéficas após a referida alteração em 2009. Paulatinamente, medidas foram incorporadas à 
                                                
36ALTERADA a LEP para assegurar assistência à presa grávida e com filho. Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais, 1 jun. 2009. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/noticia/13295-Alterada-a-LEP-para-
assegurar-assistencia-a-presa-gravida-e-com-filho>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
37HASHIMOTO, Érica Akie. Em SP, presas dão à luz algemadas. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 2 
dez. 2011. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/noticia/13917-Em-SP-presas-dao-a-luz-algemadas>. 
Acesso em: 3 nov. 2016. 
38BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 
Estado. 
39Regra 11, Regras de Bangkok: 1. Durante os exames deverá estar presente apenas a equipe médica, a menos 
que o médico julgue que existam circunstâncias excepcionais ou solicite a presença de um funcionário da 
prisão por razões de segurança ou a mulher presa especificamente solicite a presença de um funcionário [...] 
Grifo nosso. 
40BRASIL. Decreto 8.858, de 26 de setembro de 2016. Brasília: Presidência da República, 2016. 
41Art. 199, LEP. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. 
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lei para evitar que a punição destinada à presidiária se estendesse à criança, violando assim o 

princípio da pessoalidade da pena estampado no art. 5º, inciso XLV, da Constituição. Como 

exemplo, é possível mencionar a prolongação do tempo mínimo de amamentação obrigatória 

no cárcere de quatro para seis meses e a existência de creches para os filhos maiores de seis 

meses e menores de sete anos42. 

No entanto, assim como mencionado a respeito do uso de algemas no parto, a teoria é 

diferente da prática. A condição de mães e crianças é narrada por Nana Queiroz, após extensa 

pesquisa realizada sobre a situação feminina no sistema penitenciário brasileiro: 
 

[...] Mesmo assim, devido às condições das penitenciárias, algumas mães não 
conseguem ficar com o bebê durante os seis meses - logo têm pena de sujeitar o 
filho àquele ambiente nocivo e o entregam a familiares. Ativistas relatam conhecer 
casos de penitenciárias e delegacias que, não tendo como hospedar crianças, as 
mandam para instituições ou parentes da presa mesmo antes dos seis meses mínimos 
de aleitamento materno.43  

 

A dificuldade em conscientizar grande parte da população acerca das violações de 

tantos direitos comprova que Bobbio acertou bem na categorização do estigma, pois vê-se a 

consequência de sua segunda etapa. Ao perceber a prisão como um dos ápices da 

marginalização social, torna-se possível entender como tantas irregularidades são cometidas e 

a sociedade não toma conhecimento – ou, pior: ao saberem, não se importam, pois 

consideram aquelas pessoas como ameaçadoras, perigosas, irrecuperáveis e naturalmente 

propensas ao cometimento de crimes. 

Por último, importa mencionar a perseguição politiqueira. Ao revés da referência 

histórica apresentada pelo autor, a atual persecução que se tem notícia não é tão explícita ao 

público quanto era o nazismo nos idos do século passado. Atualmente, no Brasil, ela assume 

uma forma mais encoberta e praticada não abertamente pelo Estado, enquanto sua postura 

oficial, mas por órgãos de repressão tais quais as Polícias Militar e Civil.  

É certo que determinados locais da cidade estão mais vulneráveis ao ataque 

desproporcional e desarrazoado dos agentes, o que mais uma vez invoca a existência de áreas 

geográficas onde o Estado de Direito não chega, apenas o Estado Polícia. São as favelas, 

verdadeiras zonas de exclusão onde a vida vale menos e, em consequência disso, inocentes 

                                                
42GALLO, Janaina Soares; HASHIMOTO, Érica Akie. Maternidade e cárcere: um olhar sobre o drama de se 
tornar mãe na prisão. Revista Liberdades, São Paulo, n. 9, 2012, p. 107. 
43PENITENCIÁRIA feminina e o “pacote padrão”: entrevista especial com Nana Queiroz. Instituto Humanitas 
Unisinos, 15 ago. 2013. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/522685-penitenciaria-feminina-
e-o-pacote-padrao-entrevista-especial-com-nana-queiroz>. Acesso em: 17 nov. 2016.	
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somam-se aos mortos do morro. Mais uma vez: há a marginalização social, como preceituado 

por Bobbio. 

A falta de cuidado ao distinguir inocentes e supostos culpados, provocada pela prévia 

suspeita baseada tão somente na similaridade física e de condições econômicas dos 

moradores, não raramente é chancelada pelo Judiciário. Atualmente, os chamados mandados 

de busca e apreensão coletivos44 demonstram que as consequências da perseguição são 

sofridas não somente pelos comprovadamente envolvidos em atitudes ilícitas, mas também 

abrangem aqueles potencialmente envolvidos.  

Como bem aponta Rosivaldo Santos Júnior45, a postura do Judiciário vai de encontro 

ao próprio ordenamento processual penal pátrio. Em seu art. 243, o Código de Processo Penal 

aponta que o mandado de busca deverá indicar, o mais precisamente possível, a casa na qual 

será realizada a diligência e o respectivo nome do proprietário ou morador. Não apenas: a 

inviolabilidade do lar, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição da República como 

medida a ser dispensada apenas em situações excepcionais, também é afrontada 

diuturnamente nas paupérrimas regiões do Estado brasileiro. 

Resta claro que a perseguição ao morador da favela, estigmatizado apenas por ser 

negro, pobre, não raramente tatuado e por viver naquela região, ocorre às escondidas do 

grande público e encontra respaldo nas decisões emitidas por profissionais do Direito. Com o 

fim de saciar a sede de justiça da sociedade, driblam direitos e passam por cima de garantias 

constitucionalmente apreciadas. Contudo, a realidade não é a mesma quando os suspeitos 

pertencem às classes sociais mais privilegiadas. 

Uma das conclusões que se tira de todo o exposto neste tópico leva à necessidade de 

tratar o preconceito como uma constante na prática do Poder Judiciário, motivo pelo qual o 

próximo ponto abordará o estigma incutido na mente dos magistrados. 

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE O ESTIGMA COMO METARREGRA E O QUADRO MENTAL 

PARANOICO DE FRANCO CORDERO 

 
“Diante da lei está postado um guarda. Até ele se chega um homem 
do campo que lhe pede que o deixe entrar na lei. Mas o sentinela lhe 

                                                
44JUSTIÇA expede mandado coletivo e polícia pode fazer buscas em todas as casas do Parque União e da Nova 
Holanda. Extra, 29 mar. 2014.  Disponível em: <http://extra.globo.com/casos-de-policia/justica-expede-
mandado-coletivo-policia-pode-fazer-buscas-em-todas-as-casas-do-parque-uniao-da-nova-holanda-
12026896.html>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
45SANTOS JÚNIOR, Rosivaldo Toscano dos. A guerra ao crime e os crimes da guerra: uma crítica 
descolonial às políticas beligerantes no sistema de justiça criminal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito, 
2016, p. 86. 
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diz que nesse momento não é permitido entrar. O homem reflete e 
depois pergunta se mais tarde lhe será permitido entrar. É possível, 
diz o guarda, mas agora não.”46 
(Franz Kafka) 

  

 Um dos debates fomentados no ramo do Direito Público, há certo tempo, vem 

endossando a distinção entre as normas como regras ou princípios. A discussão não é o foco 

desta monografia, de modo que sua apresentação será feita com caráter meramente 

introdutório e apenas para embasar a conceituação das metarregras. Para isso, será levada em 

consideração a teoria capitaneada por Ronald Dwokin, uma das mais difundidas no meio 

acadêmico. 

 De acordo com Dworkin, a distinção entre regras e princípios é clara. Aquelas são 

marcadas pela lógica do tudo ou nada, significando dizer que a sua aplicação ocorre quando 

há perfeita sujeição da situação posta à norma positivada. Em outras palavras: quando o caso 

em tela não pode ser resolvido com base em determinada regra, deve-se refutá-la e sair em 

busca de outra com a qual a situação se encaixe. Ou tudo (quando a norma serve para o 

ocorrido) ou nada (será desprezada para que outra tome o seu lugar). Diversamente ocorre 

com os princípios. Em um caso concreto, a sua aplicabilidade não se apresenta de forma 

obrigatória, pois nem mesmo os princípios que mais se aproximam de uma regra estipulam 

consequências jurídicas que se devam seguir automaticamente quando presentes as condições 

previstas em seu conteúdo. Portanto, regem-se pelo peso que apresentam em cada situação47.  

 Ainda que existam muitas outras nuances a serem apontadas, a descrição feita é 

suficiente para a compreensão das chamadas metarregras ou metanormas. Essas se 

apresentam como a estruturação no modo de aplicação das regras e princípios, sendo mais um 

juízo de estabelecimento de critérios para a hermenêutica. As metarregras, em síntese, 

referem-se à interpretação e aplicação das normas gerais48 e conduzem o ato decisório do juiz, 

este que raramente consegue deixar de lado suas crenças e convicções.  

É pertinente saber, portanto, que o funcionamento do estigma como metarregra é um 

problema latente no chamado “processo de filtragem” da população criminal. Existe uma 

parcela da sociedade específica que, constantemente, carrega nas costas uma sentença 

proferida em nome de suposta defesa da coletividade. Não por acaso, criou-se o conceito de 

                                                
46KAFKA, Franz. O Processo. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
47DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
39-40. 
48BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito 
penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 104. 
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cifra negra49 e sua consequente crítica às estatísticas de criminalidade difundidas ao grande 

público – um “fenômeno concentrado, principalmente, nos estratos inferiores, pouco 

representado nos estratos superiores e, portanto, ligado a fatores pessoais e sociais 

correlacionados com a pobreza”50, observa Alessandro Baratta. 

 Ocorre que, em verdade, há um recrutamento da população carcerária nos países 

conduzidos pela lógica capitalista51: as classes tradicionalmente contestadoras, como a 

trabalhadora, ocupam parcela considerável dos estigmatizados, havendo também o 

protagonismo dos economicamente desfavorecidos nessa estatística. Passa-se à conclusão, 

portanto, de que a criminalidade não é bem representada em sua totalidade nos índices 

apresentados: camuflam-se os crimes de colarinho branco, praticados pelas classes mais 

privilegiadas da sociedade, em detrimento de maior incidência das penalidades nos já 

naturalmente estereotipados. 

 Para Fritz Sack – citado por Baratta52 – seria mais preciso afirmar que a criminalidade 

“não é uma entidade pré-constituída em relação à atividade dos juízes”, mas sim qualidade 

atribuída pelos magistrados às pessoas que correspondem a um padrão de criminoso que 

satisfaz a sede punitiva da sociedade e passa a ideia de efetividade da justiça. É inevitável 

que, no momento da decisão, ocorra juízo de valor relacionado àquele que se apresenta para 

julgamento – ainda que, em determinados casos, as provas trazidas para apreciação não sejam 

suficientes para imputar-lhe a qualidade de infrator. 

 Neste sentido, a compreensão do estigma como metarregra facilita o estudo jurídico do 

preconceito e torna mais palpável a realidade que se apresenta diuturnamente nos fóruns 

criminais. Além disso, traz contribuição significativa aos estudos de teoria geral do Direito53, 

posto que não adianta reforçar o valor das normas enquanto regras e princípios sem levar em 

conta a interpretação que se faz em torno delas e, consequentemente, sua execução nos casos 

concretos. 

 Diante do quadro já apresentado, faz-se a relação do preconceito como metanorma 

com um dos pontos nevrálgicos no processo penal brasileiro. No tópico sobre a necessidade 

de diálogo entre o Direito e a Antropologia, fez-se referência à “verdade real” como um mito. 

                                                
49O termo pode ser compreendido como crítica à predominância de negros e minorias em geral nos índices de 
criminalidade.  
50BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito 
penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 102. 
51Ibid., p. 106. 
52BARATTA, p. cit., p. 107. 
53BACILA, Carlos Roberto. Criminologia e estigmas: um estudo sobre preconceitos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2015, p. 136-137. 
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Isto porque a versão dos fatos alcançada no processo, no máximo, pode vir a ser 

aproximativa54, como bem evidencia Rubens Casara ao citar Ferrajoli. 

 Por óbvio, ainda que atingir a verdade em sua plenitude seja tarefa impossível, o 

processo penal não pode se furtar de tê-la como meta. No entanto, poucas vezes o 

conhecimento é contemplado como parcial, como incompleto – testemunhas se esquecem de 

detalhes minuciosos, por exemplo – e, em algumas situações, o magistrado passa por cima das 

falibilidades humanas e sentencia esquecendo-se de que a busca da verdade deve ser 

incentivada, desde que haja a consciência que a reconstituição dos acontecimentos não é 

integral. 

 Nesta verdadeira cruzada em busca de um saber absoluto, o juiz “elabora hipóteses 

dentro de um marco paranoico”55, instigando o primado da hipótese sobre os fatos. Em breve 

apanhado, a ideia de Quadro Mental Paranoico foi desenvolvida por Franco Cordero, que 

descreve56 como inquisitória a postura de quem assume conduta não exposta ao crivo do 

contraditório – o que pode funcionar para a atividade policial, mas não é compatível com a 

postura equidistante que um magistrado deve assumir durante o correr da ação penal. 

 Para o jurista e escritor italiano, buscar a verdade incessantemente pode significar que 

o magistrado está deixando as suas impressões pessoais falarem mais alto do que deveriam. 

Por vezes, quando as provas são insuficientes para a condenação do acusado, juízes fazem 

valer a sua tão criticada prerrogativa de diligenciar a coleta de elementos probatórios. Afinal, 

se não há elementos suficientes que lastreiem a condenação, o princípio do in dubio pro reo 

deveria prevalecer e fundamentar a absolvição do réu. 

  Que outro motivo haveria, afinal, para que o juiz achasse as provas insuficientes se 

não estivesse aqui evidenciada a expressão do estigma como metarregra? Convicto de que o 

suposto criminoso praticou o ato pelo qual é acusado, o magistrado confia em seus instintos 

preconceituosos e interpreta a norma a seu favor, justificando, portanto, que outras evidências 

sejam colhidas para o caso em tela. Ignora-se, a um só tempo: a presunção de inocência, a 

imparcialidade do juiz e a dignidade da pessoa humana. 

                                                
54FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: a teoria do garantismo jurídico. Trad. Juarez Tavarez. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 42 apud CASARA, Rubens R. R. Mitologia Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 178.  
55CORDERO, Franco. Procedimiento penal. Trad. Jorge Guerrero. Bogotá: Temis, 2000, t. I, p. 19 apud 
CASARA, Rubens R. R. Mitologia Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 171. 
56CORDERO, Franco. Guida alla procedure penale. Torino: UTET, 1986, p.51 apud KHALED JR., Salah H.; 
ROSA, Alexandre Morais da. In dubio pro hell: o princípio mal-dito do processo penal. 2014. Disponível em: 
<http://justificando.com/2014/07/08/dubio-pro-hell-o-principio-mal-dito-processo-penal/>. Acesso em: 3 nov. 
2016. 
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 Com a mente já inclinada para uma das versões da verdade apresentadas – qual seja, a 

da acusação – o magistrado começa a invocar as impressões deixadas pelo acusado em 

determinados momentos: seu olhar, sua gesticulação, a escolha de palavras, se era tatuado, 

negro ou pardo; a testemunha também não sai ilesa dos olhos literalmente julgadores: a mera 

ambiguidade em suas palavras pode significar sempre “algo mais”. 

 A partir das impressões causadas pela compleição física do réu ou das testemunhas, 

não raro se lança mão de recursos retóricos ordenados57 para justificar a razão de achar que 

ainda existe algo a ser melhor investigado. Resta claro, portanto, que o discurso da 

Criminologia Positiva – abordado no capítulo seguinte – não foi superado no imaginário do 

judiciário brasileiro e ainda deixa suas marcas na prolação da sentença. Afinal: quem procura 

sabe o que quer e pode encontrar. 

 Mas a mentalidade do juiz como figura ativa e “assistente da acusação” guarda estreita 

relação com o contexto histórico no qual foi elaborado o atual Código de Processo Penal 

brasileiro. Na vigência do Estado Novo e inspirado no ideal fascista italiano, o autoritarismo e 

caráter policialesco do CPP de 1941 não é novidade para ninguém. Na sua exposição de 

motivos, Francisco Campos não poupa palavras que apontem para a antidemocraticidade do 

texto: 

 
Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, 
quer no curso da instrução criminal, quer a final, antes de proferir a sentença. Não 
serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil [...] O juiz deixará 
de ser um espectador inerte da produção de provas. Sua intervenção na atividade 
processual é permitida, não somente para dirigir a marcha da ação penal e julgar a 
final, mas também para ordenar, de ofício, as provas que lhe parecerem úteis ao 
esclarecimento da verdade. 
 

 A divergência com a democracia é tão flagrante que na proposta do novo Código de 

Processo Penal, seguindo a tradição de outros países já mais avançados nesse quesito, há a 

sugestão da figura do juiz de garantias58. Como bem detalha Walter da Silva Júnior, a 

psicologia judiciária já demonstrou que o juiz contemplado com o acesso às descobertas por 

ele ordenadas não mais consegue decidir com a isenção necessária característica da função. 

Em razão disso, na Espanha e Argentina, por exemplo, o magistrado que sentencia não é o 

                                                
57KHALED JR., Salah H.; ROSA, Alexandre Morais da. In dubio pro hell: o princípio mal-dito do processo 
penal. 2014. Disponível em: <http://justificando.com/2014/07/08/dubio-pro-hell-o-principio-mal-dito-processo-
penal/>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
58SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 
penal. 2. ed. Natal: OWL, 2015, p. 223. 
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mesmo que ordena investigações – tal postura violaria, indubitavelmente, o princípio da 

imparcialidade. 

 Em conclusão, é possível afirmar que não há cenário no qual pareça plausível ordenar 

a produção de provas para beneficiar o acusado, uma vez que a mera dúvida já oferece 

embasamento suficiente para que ele seja inocentado. É evidente que a democracia impõe o 

funcionamento de um sistema penal voltado para assegurar as garantias constitucionais do 

acusado, e não destinado a uma persecução desenfreada59. Por mais que reformas e alterações 

pontuais tenham sido realizadas no CPP, é urgente a aprovação de um novo Código pautado 

no respeito ao réu, possibilitando um cenário no qual não seja condenado com base em 

desconfianças fundamentadas tantas vezes em sua aparência. 

 
  

                                                
59KHALED JR., Salah H. A busca da verdade no processo penal: para além da ambição inquisitorial. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 138. 
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3 ANTROPOLOGIA CRIMINAL: RELAÇÃO HISTÓRICA COM O 

ETIQUETAMENTO 

 

  No primeiro capítulo desta monografia foram abordadas noções preliminares acerca do 

estigma, além de serem apresentados alguns exemplos de sua ênfase na execução penal. 

Entretanto, a compreensão de qualquer temática passa, ainda que minimamente, por sua raiz 

histórica – e por este motivo, o presente capítulo esboçará sobre a relação entre a 

Criminologia Positivista com o imaginário popular ainda permeado por um ideal de criminoso 

que, quase invariavelmente, foi construído pelo preconceito. Há, por conseguinte, a rotulação 

de sujeitos tidos como perigosos, ainda que tal impressão esteja embasada tão somente na 

aparência. 

As consequências da estereotipação do homem “criminoso” são cruéis para além 

daqueles que de fato o são, considerando que vivemos em uma sociedade tão punitivista, não 

raro obstinada a reprimir o crime antes que este aconteça. Como não poderia deixar de ser, a 

preocupação em antever o ilícito – e combatê-lo – culmina na prática de atitudes tão 

criminosas quanto aquelas reprimidas por pessoas e grupos que se manifestam contra 

determinados atos. É o caso, por exemplo, dos justiceiros ou vigilantes, tão divulgados na 

mídia diuturnamente.  

Na tentativa de explicar o porquê de ser indevida a rotulação de indivíduos como 

criminosos tomando como parâmetro sua compleição física, torna-se importante um trabalho 

na Academia voltado para tanto; contudo, é necessário que as produções neste viés não 

tenham a Universidade como destino final. Para que seja possível compreender o porquê de 

termos o homem delinquente de Lombroso até hoje incutido em nossa mente, bem como 

combatê-lo, é imprescindível dialogar com a população. Isso só aconteceria ao atravessar as 

fronteiras do formalismo acadêmico, bem como através da construção de uma Criminologia 

Cautelar voltada a interagir com os atores que compõem a sociedade: cidadãos, polícia, mídia, 

políticos e autoridades em geral.  

Portanto, os objetivos deste capítulo são: introduzir a história da Criminologia 

como ciência, avançando para as considerações sobre a corrente positivista e os efeitos 

desastrosos de sua recepção no Brasil. Em sequência, abordar-se-á a Criminologia Cautelar e 

a sua importância no combate ao Positivismo Criminológico incorporado pelo Estado 

enquanto modalidade de enfrentamento ao crime.  
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3.1 ELUCIDAÇÕES NECESSÁRIAS: CRIMINOLOGIA ENQUANTO CIÊNCIA E SEU 

MARCO INICIAL QUESTIONÁVEL 

 

O exato momento no qual um conjunto de questionamentos, pesquisas e conclusões 

torna-se ciência é quase sempre controverso – afinal, alguns temas interessam à humanidade 

desde sempre. Estabelecer o marco inicial que transforma determinado compilado de 

investigações em um ramo autônomo do conhecimento é uma tarefa que nem sempre 

alcançará resultados em consenso, pois implica dizer que todas as investidas a fim de estudar 

aquele assunto, antes, não tinham a complexidade necessária para serem consideradas 

relevantes sob o ponto de vista científico.  

 Com a Criminologia não foi diferente. De acordo com Jorge de Figueiredo Dias e 

Manuel da Costa Andrade60, alguns autores fazem referência à Escola Positiva como início da 

sistematização nos estudos criminológicos e sua consequente transformação em ciência. 

Talvez uma das explicações mais invocadas para tanto seja porque foi em uma obra científica 

de Garófalo, eminente nome da supracitada corrente, que a palavra Criminologia oficializou-

se pela primeira vez no meio acadêmico. 

 No entanto, o posicionamento é fortemente criticado. Não apenas pelos já 

referenciados autores, mas também por Eugenio Raúl Zaffaroni em sua obra A Questão 

Criminal. Afinal de contas, na opinião do argentino, em todas as épocas o transgressor foi 

uma figura capaz de despertar curiosidade61. O que motiva alguém a desafiar as normas 

impostas pelo sistema, ainda que sob pena de cumprir desagradáveis sanções? É desarrazoada 

a afirmação de que a Criminologia nasceu tão somente na segunda metade do século XIX, 

data que coincide com o seu reconhecimento acadêmico como saber independente, pois 

chancela o acobertamento de todas as contribuições trazidas pelo que se convencionou 

chamar de Escola Clássica. 

 A fundação de tão importante marco se atribui a Cesare Beccaria, autor do livro Dos 

Delitos e das Penas, publicado em 1764, e responsável por denunciar as atrocidades dos 

sistemas penais vigentes à época – em especial ojerizando a pena capital e a prática de 

torturas62. Importa mencionar que Beccaria posicionou-se pioneiramente sobre temas até 

então ignorados até mesmo pelos filósofos mais vanguardistas, como Emmanuel Kant, em 

                                                
60DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 5. 
61ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Questão Criminal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 44. 
62SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 
penal. 2. ed. Natal: OWL, 2015, p. 59. 
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que pese este tenha se insurgido contra o abuso do Direito Penal aplicado pelo Estado em 

detrimento da liberdade moral. A louvável contribuição kantiana esbarra no apoio que, em 

contradição, prestava à pena de morte, motivo pelo qual o pensamento beccariano pode ser 

considerado ainda mais avançado em relação ao de diversos iluministas do século XVIII63. 

 Além disso, princípios processuais penais vigentes na atualidade foram esboçados 

pelo autor que, sem escorar em precedentes, falou incipientemente sobre direito ao silêncio, 

celeridade processual, publicidade do processo e dos julgamentos, presunção de inocência ou 

não culpabilidade64. Tais premissas ancoram o Estado Democrático de Direito e, por si só, 

evidenciam um pontapé inicial ao pensamento criminológico antes mesmo da Escola Positiva. 

 Neste sentido, tecer-se-ão comentários sobre a crítica postulada por Zaffaroni. Esta 

consiste, basicamente, na Escola Positiva ter ignorado as contribuições ofertadas pela Escola 

Clássica e seu iluminismo penal, o qual no campo criminológico teve a sua expressão através 

do utilitarismo disciplinador e dos contratualismos65. Ambos serão abordados, mas sem a 

pretensão de esgotar o vasto campo teórico que poderia ser aberto fazendo menção às 

referidas correntes. As premissas apresentadas serão, tão somente, as que se referem à época 

em comento.  

Em apertada síntese, o utilitarismo – marcado, precipuamente, pela contribuição de 

Jeremy Bentham – concebia a sociedade como uma grande escola, na qual os indivíduos eram 

recompensados pelo bem e mal que praticavam. Sendo assim, as atitudes positivas eram 

retribuídas com a felicidade, ao passo que o dano causado a outrem justificava a tristeza, a dor 

e o castigo. Logo, quem praticava um crime não podia ser considerado saudável: 

aparentemente não há racionalidade naquele que escolhe cometer um delito, mesmo ciente de 

todas as implicações negativas que o ato contrário à lei ensejaria. Para Zaffaroni, a conclusão 

fundamentada por Bentham corresponde a uma sistematização do pensamento criminológico, 

pois coloca a etiologia do delito na desordem da pessoa66. Não há motivo, portanto, para não 

considerá-la parte da Criminologia, já que se constata uma organização científica do 

pensamento. 

De modo semelhante as contribuições dos contratualistas podem ser analisadas. Resta 

claro que o dito contrato era a metáfora para um acordo tácito entre as pessoas que compõem 

determinada sociedade, efetivando a máxima de “sua liberdade termina onde a minha 
                                                
63SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 
penal. 2. ed. Natal: OWL, 2015, p. 64. 
64Ibid., p. 61-62. 
65ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Questão Criminal. Trad: Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 
52-53. 
66Ibid., p. 55. 
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começa”. A lógica contratualista está presente em tantos elementos do Direito Penal atuais 

quanto se é possível imaginar, mais uma razão pela qual o ideal de que a Criminologia só 

nasceu posteriormente não merece ser difundido.   

À guisa de exemplo, o sistema penitenciário, tal concebido desde o fim do século 

XVIII, merece ser mencionado. De acordo com Zaffaroni, há muito de iluminismo no modelo 

que escolhemos para o encarceramento do indivíduo criminoso: na perspectiva contratualista, 

as prisões podem ser compreendidas como meio de reparação pela violação do contrato 

social67  – a intimidade de alguém foi maculada pois o suposto criminoso extrapolou a sua 

esfera; há espaço, assim sendo, para a privação da sua liberdade como medida compensatória.  

Para arrematar as contribuições prévias à Escola Positiva, o autor menciona, também, 

a unificação das penas, contemporânea à unificação dos pesos e medidas que facilitou o 

comércio fomentado pela Revolução Industrial. O caos prévio das sanções naturais estava 

sendo superado, sendo permitido agora medi-las em tempo – para cada crime, um mínimo e 

máximo de cumprimento de pena pré-estabelecido. O juiz, neste contexto, passava a figurar 

como um “comerciante que vende pena por metro”68, evitando a arbitrariedade na execução 

penal.  

Há um reflexo do contratualismo na perspectiva de unificação da pena: quem viola um 

acordo deve retribuir em alguma medida, de forma previamente determinada por uma 

cláusula. Em analogia à tradição civilista, a cláusula deve ser de conhecimento do contratante, 

para que ele saiba qual a penalidade sofrida em caso de descumprimento do acordado. O 

crime é, como sabido, uma das formas mais nocivas de quebra do contrato social e sua 

punição também deveria seguir, pelo menos, uma base comum para todos os indivíduos. 

Afinal, saber a sanção cabível em caso de desrespeito à ordem, em determinados casos, pode 

funcionar como freio às práticas criminosas. 

No entanto, apesar de todas as considerações mencionadas serem significativas à 

Criminologia, a ideia de que antes do positivismo não havia sistematização e organização no 

estudo das ciências criminais ainda é vigente em manuais e salas de aula. A crítica de 

Zaffaroni é mirada mais ostensivamente na figura de Enrico Ferri69, um dos mentores do 

positivismo italiano e responsável por disseminar a ideia de que anteriormente à sua época e 

de seus contemporâneos só existia o charlatanismo. Até mesmo a nomenclatura da Escola 

Clássica fora atribuída por ele, carregando um significado pejorativo de retrocesso e atraso. 

                                                
67ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Questão Criminal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 61. 
68Ibid.  
69Ibid., p. 57. 
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Não se pode olvidar, portanto, que os filósofos e juristas do período clássico também 

contribuíram significativamente para a Criminologia, mesmo anteriormente à Escola Positiva. 

As ideias de Cesare Beccaria compõem o corpo normativo processual penal de diversos 

países – inclusive com respaldo constitucional, a exemplo da celeridade e razoável duração do 

processo no Brasil. Não há charlatanismo ou amadorismo em seus estudos, como afirmava 

Ferri; foi, a seu tempo, responsável por considerações que ainda hoje ecoam na literatura 

jurídico-criminal e servem como substrato argumentativo para quem defende a humanização 

na aplicação das penas, a melhoria nos presídios e o fim da persecução à pobreza no sistema 

penitenciário. 

Em coexistência à Escola Clássica, surgiram teorias responsáveis por criarem o 

terreno fértil no qual cresceriam, posteriormente, as ideias positivistas. Algumas das 

postulações precursoras datam da segunda metade do século XIX, quando a ciência era a nova 

“ideologia” dominante: o homem estava aprendendo a manipular a natureza em seu favor, e o 

pensamento evolucionista de Darwin passou a justificar que a superioridade era constatada 

com a beleza e o poder; a inferioridade, por seu turno, mais se justificava pela semelhança do 

colonizado com o macaco70 – ressalte-se que, à época, vivia a Europa o chamado 

neocolonialismo, justificado pela crença na inferioridade do colonizado frente ao europeu 

“civilizador”. 

Associado ao contexto de evolucionismo biológico, o contrato social como 

justificativa para a manutenção das classes dominantes não mais oferecia a segurança que 

desejavam as elites: era preciso algo mais denso para que o seu poder tornasse a ser 

inquestionável, evitando a insubordinação das classes menos abastadas. Nesse sentido, surgiu 

a função da Polícia, a qual era responsável por conter os revoltados e explorados. 

À medida que aumentava a repressão causada pela instituição policial, mais as classes 

vítimas se revoltavam de seu controle. Muito disso porque, efetivamente, o discurso policial 

carecia de legitimação e material probatório que convencesse a população em geral sobre a 

necessidade de sua atuação. Foi assim que se uniram os discursos médicos com os policias: os 

médicos, há muito, almejavam um ainda não recebido prestígio social – trabalhavam em 

locais insalubres e em contato com seres indesejáveis, feios e sujos. Isto é, parte da população 

já naturalmente rotulada, estigma este que se alastrava para a figura dos psiquiatras que deles 

tratavam. No entanto, quando o julgamento passou a ser público – outra consequência do 
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iluminismo –, os médicos tornaram-se sujeitos aos quais a sociedade prestava louvor, pois 

eram convidados a atuar como peritos nos processos. 

Era a origem, portanto, de uma aliança inevitável: a Polícia precisava de um discurso 

legitimador que não possuía até então, ao passo que os médicos assumiram os holofotes e 

passaram a depor nos processos em desfavor daqueles que estavam apartados da sociedade 

em razão do cometimento de crimes – em regra, os já estigmatizados como feios, inferiores e 

colonizados, de acordo com o exposto. O discurso dos médicos era o substrato teórico que 

justificava o agir material da força policial. O resultado não poderia ser diferente − nascia, 

ainda timidamente, o positivismo criminológico; isto é: “o poder policial urbano legitimado 

pelo discurso médico”71, nas palavras de Zaffaroni.   

Foi nesse contexto que o movimento spenceriano ganhou espaço, precursor do 

pensamento de Lombroso e fundamentado no darwinismo social, por sinal, erroneamente 

atribuído a Darwin. A famosa corrente foi concebida por Herbert Spencer e, para ele – que 

não era biólogo, filósofo ou jurista, mas engenheiro ferroviário –, não se deveria prestar ajuda 

aos mais necessitados, visto que isso iria privá-los do “direito” de evoluir socialmente por 

conta própria. Seria, enfim, o evolucionismo social, mencionado no primeiro capítulo desta 

monografia como primórdio da influência da Antropologia na ciência do Direito. 

 Para ele, não haveria de se praticar filantropia ou fornecer ensino obrigatório gratuito: 

este seria o caminho para pobres lerem livros de Sociologia que os fariam tomar consciência 

de sua condição, ao passo que aquele era um erro que conduziria à acomodação dos 

assistenciados, posicionamento capaz de evidenciar o quanto se acredita na pobreza como 

consequência da preguiça72. Aparentemente, Spencer não se importava em arcar com o ônus 

dessa falta de evolução, negando um ideal de sociedade construída com base na ajuda mútua. 

Ao fim, os que migrassem para a criminalidade é porque a ela pertenciam desde o início: não 

era possível “salvá-los”. 

Todas essas considerações foram feitas com o intuito de evidenciar que o pensamento 

positivista da Escola liderada por Lombroso, dentre outros, não nasceu por acaso: aproveitou-

se de um substrato teórico e material já deixado por pensadores anteriormente às suas 

pesquisas e contribuições. O spencerianismo, por exemplo, ensejou o que se convencionou 

chamar de “apartheid criminológico”73, pois atribuiu o mínimo comum entre o 

neocolonialismo e o reducionismo biológico dos “menos avançados” para conferir discurso de 

                                                
71ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Questão Criminal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 76. 
72Id., ibid., p. 78. 
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apoio à truculência policial, tanto para os estigmatizados como criminosos quanto para os 

colonizados. 

 

3.2 A ESCOLA POSITIVA E SUAS CONTRIBUIÇÕES À PERPETUAÇÃO DO 

ESTIGMA 

 

Vencida a breve menção à controvérsia existente sobre a origem da Criminologia, 

importa demonstrar o porquê de se estabelecer uma relação entre a Escola Positiva e o 

estigma causador de um sistema penal seletivo e desigual nos alvos de sua persecução e 

encarceramento.  

Neste conspecto, considerações serão tecidas em duas vertentes. A priori, com o olhar 

crítico proporcionado pelo tempo transcorrido entre a formulação das teses lombrosianas e o 

século XXI, será analisada a previsibilidade do resultado alcançado pelo médico italiano 

quando de suas pesquisas. O contexto social e espacial no qual foram realizadas influia tão 

somente para uma conclusão possível, isto é, a de que indivíduos já marginalizados eram 

criminosos em potencial. 

Em seguida, afunilando o campo de pesquisa, será comentada a chegada do 

positivismo criminológico no Brasil e a sua repercussão na atualidade, exemplificada através 

de dois Projetos de Emenda à Constituição. 

 

3.2.1. Previsibilidade do resultado: um estudo sobre as teorias lombrosianas e suas principais 

conclusões 

 

 Menciona Fábio Wellington Ataíde Alves que o positivismo criminológico não pode 

ser referenciado como mera atualização científica, pois o que ocorreu a partir de sua 

instauração foi uma verdadeira mudança de paradigma: abandonou-se o livre-arbítrio 

apregoado pelo classicismo74 e a motivação para a prática de crimes passou a ser vista como 

consequência de um determinismo genético, do qual o cidadão não poderia escapar. O 

abandono do livre-arbítrio foi condizente com a efervescência da ciência àquela época, pois 

deixá-lo de lado foi providencial para criar a ilusão de que, daquele momento em diante, seria 

possível prever a ocorrência do crime a partir da observação de seu potencial autor75. 

                                                
74ALVES, Fábio Wellington Ataíde. Viver a teoria: Um ensaio de Criminologia Cautelar. Revista 
Transgressões, Natal, v. 2, n. 1, 2014, p. 7. 
75CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Criminologia genética: perspectivas e perigos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 22. 
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 A concepção positivista, portanto, inaugura uma postura que preza pela previsibilidade 

e controle das práticas criminosas, não coadunando com a insegurança ensejada pela 

autodeterminação do indivíduo. Esse boom de ideais formadores da chamada Escola Positiva 

ocorreu em um contexto de descrença e falência das expectativas otimistas depositadas nas 

reformas penais e penitenciárias defendidas pelo iluminismo, haja vista a ascendência do 

crime – a despeito de todo o investimento intelectual direcionado diminuí-lo. Não havia mais 

esperança na correção de conduta futura dos ditos criminosos, pois não apenas aumentavam 

os delitos: registrava-se um altíssimo índice de reincidência76. 

 Na esperança de cortar o mal pela raiz, as atenções voltaram-se às causas do crime e 

esta responsabilidade passou a ser depositada em fatores bioantropológicos incontornáveis 

pelo homem que os apresentasse. A crença nos resultados infalíveis da observação empírica 

que detectasse tais traços foi o que propiciou o surgimento da famosa escola positiva 

italiana77. Invocada por Zaffaroni e apesar de pouco suscitada, a corrente spenceriana pode até 

ser considerada uma das precursoras na tentativa de encontrar as causas do crime em estigmas 

individuais dos delinquentes. Entretanto, não é possível negar que a compilação científica 

sobre o tema passou a ser significativa tão somente em virtude das contribuições de Cesare 

Lombroso, Enrico Ferri e Rafaele Garófalo78. Cabe frisar, contudo, que para fins de melhor 

abordagem à temática do estigma, esta monografia tratará com mais ênfase apenas dos 

escritos atribuídos a Lombroso. 

Aliás, a bem da verdade, como sabido por muitos, o positivismo criminológico teve 

seu nome como destaque. Foi o autor da obra O Homem Delinquente, publicada em 1876 e 

responsável por trazer a influência da Antropologia Biológica ao universo jurídico-criminal. 

Seus estudos eram fundamentados na convicção de que os criminosos não evoluíam, 

individualmente, na mesma proporção em que o ser humano evoluía enquanto espécie. 

Respectivamente, em termos científicos: a ontogênese de um delinquente não acompanhava a 

filogênese do Homo sapiens79. 

 O referido descompasso evolutivo que Lombroso acreditava existir nos criminosos fez 

com que passasse a denominá-los de tipos atávicos; basicamente, seriam pessoas que 

                                                
76DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 11. 
77Id., ibid. 
78ALVAREZ, Marcos César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmente os Desiguais. Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 45, n. 4, 2002, p. 678. 
79DIAS; ANDRADE, op. cit., p. 173. 
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reproduziam mental e fisicamente características de seres primitivos80. A suposta herança que 

carregavam de seus antepassados era facilmente visualizável, haja vista se expressarem no 

fenótipo do suposto delinquente. Além disso, a exteriorização da característica biológica 

cumpria a função de explicar plausivelmente o comportamento desviante: observar a 

semelhança com os antecessores do H. sapiens remetia à ideia de selvageria e comportamento 

animalesco, popularmente atribuídos a quem é capaz de cometer crimes. 

 Com o fito de comprovar suas teorizações, as tentativas lombrosianas de explicar o 

homem criminoso já demonstram falhas desde quando tomada a decisão acerca do espaço 

amostral a ser utilizado para pesquisa. Como bem destaca Vera Malaguti Batista, a 

individualização dos sinais antropológicos era feita a partir da observação de pessoas alocadas 

nas instituições destinadas a internamentos81. Como se sabe, sempre houve uma prévia 

seleção no que diz respeito a quem efetivamente ocupava – e ocupa – os locais de segregação 

utilizados por Lombroso em suas empreitadas empíricas. 

 A respeito de tal ponto, faz-se mister trazer à tona, novamente, a tripartição do 

preconceito referenciada por Norberto Bobbio – já mencionada no capítulo primeiro – bem 

como introduzir outra conjectura a respeito da segregação. Para Bobbio, consoante já 

explicado, a segunda etapa da estigmatização consiste na marginalização social, a exemplo 

dos manicômios e presídios. Nesses locais, manter tais indivíduos apartados em relação ao 

resto da sociedade é motivo suficiente para olhar diferente para aqueles cidadãos que, se estão 

isolados, é porque representam ameaça da qual se deve fugir. Logo, o material humano 

utilizado por Lombroso para compor a sua pesquisa não correspondia à parcela criminosa da 

sociedade na íntegra, e sim à parcela aprisionada. 

Como sabido, entretanto, esta é uma conta que nunca fecha: há muitos criminosos 

soltos por razões alheias à sua efetiva culpa ou inocência, que mais podem ser resumidas em 

variáveis como poder aquisitivo, cor da pele, bairros no qual residem e privilegiados 

parentescos. Em síntese, se não são encontradas características estigmatizantes, é bem 

provável que o suspeito escape das garras da justiça. Apoiando esse raciocínio, a criminóloga 

Lola Aniyar de Castro:  

 
A imunidade que é reservada a certos grupos da comunidade em relação ao aparelho 
repressivo judicial é garantida pela privacidade que envolve as suas vidas e 
atividades, bem como pelo próprio ambiente institucional no qual às vezes 

                                                
80DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 171-172. 
81BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
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desempenham as suas atividades. Às vezes essas pessoas vivem e bairros elegantes 
onde a polícia não ousaria entrar, onde os fatos delituosos são resolvidos 
privadamente, através de dinheiro, influências [...] As suas vidas transcorrem em 
clubes de categoria, rodeados de enormes jardins ou  altos muros custodiados.82 

 

 Ainda no conspecto da marginalização, citando Loïc Wacquant, o professor Fábio 

Ataíde menciona a teorização do sociólogo francês a respeito dos guetos. Para ele, seriam 

redutos sociais onde vigoram os seguintes elementos: estigma, coação, confinamento 

territorial e segregação institucional83. No entanto, a contribuição que se soma à de Bobbio é 

o paralelo traçado entre os guetos e as prisões. De acordo com Wacquant, os presídios findam 

por reproduzir com exatidão os elementos supracitados característicos dos guetos, isto é, a 

prisão cumpriria o papel de separar do resto da sociedade (confinamento territorial) os 

indivíduos vítimas de preconceito (estigma), tornando-os reféns de suas próprias condições e 

do Estado (coação). 

 As sobreditas considerações foram suscitadas para rememorar a aparência dos 

indivíduos que certamente ocupavam manicômios e presídios à época de Lombroso e que, 

portanto, foram utilizados como seus “objetos de estudo”. Se depois de tantos anos e do 

suposto avanço do Estado Democrático de Direito as prisões não são livres da matemática 

social84 inexata, há de se imaginar como eram no século XIX. Em consonância com o já 

citado no primeiro tópico do presente capítulo, o crescimento das teorias positivistas se deu 

no contexto do neocolonialismo, fomentado e justificado sob o pretexto de superioridade da 

população europeia em detrimento dos colonos: africanos, indígenas americanos, asiáticos. 

Isto faz deduzir, associado à força policial contemporaneamente em crescimento, que muitos 

deles viviam aprisionados. 

 Os resultados dessa experiência, hoje analisados com toda a carga crítica viabilizada 

por décadas de estudo na questão criminal, podem ser considerados previsíveis. A parcela da 

população analisada apresentava sinais que chamaram a atenção de Lombroso, tais quais 

tatuagens, um linguajar menos rebuscado e erros gramaticais na fala. Tudo isso poderia ser 

atribuído, indubitavelmente, às condições econômicas desfavoráveis que usufruíam em razão 

de sua origem pobre e a falta de políticas públicas voltadas para possibilitar a inclusão. No 

                                                
82ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da Reação Social. Trad. Ester Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense, 1983, p. 127. 
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Cautelar. Revista Transgressões, Natal, v. 2, n, 1, 2014, p. 13. 
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pensamento de que há muitos criminosos soltos e, possivelmente, diversos inocentes encarcerados; razão pela 
qual, portanto, há um descompasso entre “culpados” e “aprisionados”. 
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entanto, para o médico italiano, já eram indicativos da propensão daqueles cidadãos ao crime, 

formando o estereótipo do criminoso nato. Foi o que registrou em sua mais famosa obra, O 

Homem Delinquente: 

 
Esses fatos mostram-nos como os estudos da tatuagem podem conduzir algumas 
vezes aos traços de associações criminosas; notei que muitos camorristas traziam 
sinal particular; um tinha no braço um alfabeto misterioso que devia servir para 
comunicar-se secretamente, como num cárcere em que os detentos adotam um 
alfabeto para escrever um jornal secreto, segundo Lacassagne85.  

 

 E, em sequência: 

 
Um dos caracteres particulares do delinquente contumaz e associado, como acontece 
sempre nos grandes centros, é o uso da linguagem toda particular, em que o léxico é 
mudado completamente, enquanto no costume geral, o tipo gramatical e sintático 
conserva-se ileso. Esta mutação vem de vários modos86. 

 

A respeito da impressão de Lombroso acerca das tatuagens, não é cabível dizer que o 

referido preconceito encerrou-se no século XIX. No dia 15 de setembro do corrente ano, o 

magistrado Luís Carlos Valois registrou, em sua página no Facebook87, narração sobre 

audiência que conduziu na condição de juiz. Na ocasião, foi abordado pelo Promotor de 

Justiça designado para o caso, o qual afirmou ter convicção sobre a culpa do acusado antes 

mesmo de iniciar-se o rito judicial. Curioso, Valois indagou a razão de haver tanta certeza por 

parte do representante do Ministério Público, ao que ouviu como resposta: “não está vendo? 

Todo tatuado!”. Este é apenas um exemplo dentre tantos outros que poderiam ser trazidos 

para contemplar a questão do estigma que sofre quem traz em seu corpo uma ou mais 

tatuagens.  

É imprescindível esclarecer que tantas outras observações fenotípicas foram feitas por 

Lombroso; entretanto, a fim de não tornar este trabalho uma mera transcrição de O Homem 

Delinquente, foram escolhidas as tatuagens e as gírias para ilustrar o quanto ele contribuiu 

com a estigmatização de características ainda repugnadas em pleno século XXI. Isso, por 

óbvio, sem mencionar a mensagem já implícita diante do cenário no qual eram colhidas as 

observações: grande parcela dos indivíduos eram negros, motivo pelo qual fez-se crer, à 

época, que os colonizados oriundos da África eram responsáveis por perpetuar os índices de 

cometimento de crimes e reincidências.  

                                                
85LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. Trad. Sebastião José Roque. São Paulo: Ícone, 2013, p. 36. 
86Ibid., p. 173. 
87VALOIS, Luís Carlos. Facebook, 15 set. 2016. Disponível em: 
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Para além das observações voltadas às tatuagens e linguajar dos “criminosos natos”, o 

médico italiano também apreciou os formatos cranianos e outros traços de seus rostos. 

Chegou à conclusão, destarte, que os delinquentes apresentavam sinais tais quais mandíbulas 

volumosas, assimetria facial, orelhas desiguais, falta de barba nos homens88, sobrancelhas 

fartas e grande envergadura dos braços89. Mencionou, inclusive, a precocidade sexual e a 

pouca sensibilidade à dor como outras nuances capazes de identificar o criminoso – como se 

já não bastassem tantos outros atributos estigmatizantes.  

Outros doutrinadores contemporâneos a Lombroso fizeram menção direta à 

vagabundagem como mãe de todos os crimes90, haja vista ter ligação direta com a ociosidade 

que, aqui, não se apresenta como um pecado individual, mas como uma contrassociedade 

errante e preguiçosa para o trabalho. Pode-se concluir que fatores como o desemprego foram 

ignorados nesta teoria, acrescentando mais uma variável à estereotipação: para além dos 

atributos físicos, não ter trabalho já era outro indicativo da delinquência. 

Ademais, cumpre frisar que, apesar de reconhecer a incapacidade dos delinquentes em 

resistir aos seus impulsos geneticamente motivados, Lombroso não era um defensor dos 

criminosos. Não atribuía a eles a culpa lato sensu de seus atos, mas acreditava na necessidade 

de isolamento destas pessoas para não pôr em risco os demais membros da sociedade. Em 

seus escritos, não chegou a falar explicitamente em pena de morte para os delinquentes, mas 

faz referência clara à necessidade de apartá-los do convívio social, “suprimindo-os”.  

A despeito de todas as críticas cabíveis aos métodos e conclusões de Lombroso, seria 

falacioso afirmar que seus estudos não despertaram atenções em muitas partes do mundo. Em 

diversos congressos de Antropologia Criminal, realizados entre o final do século XIX e o 

início do século XX91, suas ideias foram exaustivamente expostas e discutidas – 

comprovando, enfim, que especialistas e leigos estavam interessados no assunto. Todavia, 

nesses mesmos congressos começaram a surgir críticas ao método lombrosiano. Data de 1889 

a organização da oposição às colocações principais sobre o criminoso nato, conduzida por 

Lacassagne e outros estudiosos da Escola Sociológica de Lyon. Paulatinamente, as pesquisas 

de Lombroso começaram a ser questionadas, logo se percebendo o quanto elas eram tão 

somente reforçadoras de estigmas em razão do público-alvo utilizado para comprovar seus 

argumentos. 
                                                
88LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. Trad. Sebastião José Roque. São Paulo: Ícone, 2013, p. 97.  
89CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Criminologia genética: perspectivas e perigos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 23. 
90FOUCAULT, Michel. A Sociedade Punitiva. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2015, p. 
43. 
91ALVAREZ, Marcos César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmente os Desiguais. Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 45, n. 4, 2002, p. 681. 
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Em suma, a concepção determinista começou a enfrentar uma derrocada na Europa. O 

descrédito da Escola Positiva, sem embargo disso, não atingiu os países latino-americanos e a 

estereotipação que fomentava foi amplamente recebida, por exemplo, no Brasil. 

Consequentemente, podemos associar as conclusões do positivismo criminológico com a 

máxima até hoje reforçada em terra brasilis: “ser pobre não é crime, mas ajuda a chegar lá”92. 

 

3.2.2. Uma análise sociológica acerca do positivismo na Criminologia e sua herança para o 

Brasil: opções legislativas reforçadoras de estigmas 

 

 Evidenciada a ascensão do positivismo criminológico na Europa e sua posterior 

descrença, faz-se mister trabalhar a chegada da corrente ao Brasil e consequente relação com 

a criminalização da pobreza que enfrenta-se no país hodiernamente, mas que tem origens 

antiquíssimas.  

 A porta de entrada para as ideias da Escola Positiva foi a Faculdade de Direito do 

Recife93, muito embora haja dúvida a respeito de quem foi o primeiro jurista a falar sobre as 

ideias positivistas no meio acadêmico. Cogitam-se dois nomes: Tobias Barreto ou João Vieira 

de Araújo, eminentes estudiosos que divergiam em um ponto nevrálgico − aquele censurava 

os exageros naturalistas de Lombroso, ao passo que este enaltecia sua pesquisa e acreditava 

ser o seu material o que havia de mais avançado no ramo penalista. 

 Sem muitas delongas a respeito dos profissionais receptores da corrente lombrosiana, 

importa saber de fato é que a falta de autonomia das ciências sociais no Brasil, à época, 

propiciou a absorção quase imediata da doutrina determinista. No entanto, não se pode 

afirmar que houve uma recepção acrítica do conteúdo disseminado – os supramencionados 

jurisconsultos sabiam de todas as discordâncias comentadas a respeito da Escola Positiva. A 

despeito disso, aceitaram-na, e não houve modismo na importação da ideia; havia uma razão 

de ser para tanto, muito melhor justificada quando se analisa a serventia de tais ideologias à 

elite social e jurídica nacional: manutenção de poder e contenção de revoltas populares. 

 No entanto, a real imersão na Antropologia Criminal ocorreu, curiosamente, após a 

Proclamação da República. O Código Penal de 1890 deixou a desejar para a elite jurídica do 

país, entusiasmada com os princípios instaurados por Lombroso, pois foi elaborado ainda sob 

a égide do pensamento classicista. Em razão disso, na concepção dos juristas reformadores, 

                                                
92Frase atribuída a Millôr Fernandes. 
93ALVAREZ, Marcos César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmente os Desiguais. Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 45, n. 4, 2002, p. 683. 
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era preciso uma nova forma de determinar o exercício do direito de punir. As intenções 

reformistas, no entanto, cresceram não apenas sob o pretexto de conter a criminalidade – 

havia o desígnio, também, de impedir a construção de uma nova ordem político-social pela 

população. O ideal emancipador estava crescendo nas classes sociais menos abastadas, a 

exemplo da Revolta da Vacina no Rio de Janeiro. Fora substituído o medo das elites: antes 

preocupadas com uma possível insurgência dos escravos, daquele momento em diante temiam 

a presença da pobreza urbana nas grandes metrópoles brasileiras94. 

 O temor por uma possível desobediência dos pobres, associado à antiga vontade de 

interromper os índices de delinquência, as ideias da Criminologia no Brasil tornaram mais 

palpáveis. Havia uma desconfiança em torno do que hoje chama-se “expansão da cidadania”, 

e a normativa penal foi a maneira encontrada pelos juristas entusiasmados com o positivismo 

para concretizar os seus fins. Passou-se a pregar95 que se a origem dos crimes tinha íntima 

relação com a questão racial, a lei penal não deveria ser igual para todos. O mais sensato 

seria, por conseguinte, “tratar desigualmente os desiguais”. 

 É oportuno frisar que, naquele período, a intenção de quebrar a igualdade não era 

fundamentada tal qual hodiernamente. Na Constituição da República de 1988, a isonomia 

como princípio vem estampada no caput do art. 5o, mas sabe-se que a aplicação da lei em 

determinados casos concretos pode vir a ser diferente de cidadão para cidadão, com o fito de 

sanar quaisquer desigualdades estruturais entre eles prévias à lide. É uma forma de 

compensação pelas deficiências sofridas por quem possivelmente não teve as mesmas 

oportunidades de sucesso que os mais privilegiados, tendo como meta atingir o subjetivo ideal 

de justiça.  

O discurso de Nina Rodrigues sustentava, à época, o inverso: já que os cidadãos de 

bem não apresentavam os sinais antropológicos característicos dos criminosos, a letra de lei 

não deveria fazer menção à sociedade de modo abrangente. O correto seria, na perspectiva 

punitivista do médico, especificar quais os principais alvos da persecução penal96. A crítica 

                                                
94ALVAREZ, Marcos César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmente os Desiguais. Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 45, n. 4, 2002, p. 693. 
95Quem mais veementemente desenvolveu a crítica ao ideal de igualdade formal, em apoio às teorias de 
Lombroso, foi o médico baiano Nina Rodrigues. De acordo com o pensamento de Vera Malaguti Batista, é 
difícil compreender como a doutrina positivista encontrou terreno fértil para florescer na Bahia, apontando uma 
contradição muito peculiar do Brasil: simultaneamente à percepção da presença e força da africanidade em 
território brasileiro, havia a intenção de dominá-la. Para Rodrigues, a estigmatização da raça negra funcionou a 
fim de não romper com o controle social após o fim da escravidão; o domínio passaria a ser sustentado, a partir 
de então, pela conveniência do discurso científico. (BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à 
Criminologia Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2012, p. 48-49) 
96ALVAREZ, Marcos César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmente os Desiguais. Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 45, n. 4, 2002, p. 694-695. 
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residia, portanto, no Código Penal que abstraía toda essa diversidade biológica do Brasil e 

“travava igualmente indivíduos desiguais”.  

Posturas análogas surgiram contemporaneamente entre diversos juristas, os quais 

buscavam aumentar a intervenção estatal por meio de reformas legais e institucionais 

concretizadas ao longo da Primeira República. Era perceptível o uso do discurso 

criminológico apoiado nas ideias de Lombroso, sob a alegação de implementar estratégias 

específicas de controle social e instalar um tratamento jurídico-penal diferenciado a 

específicos segmentos da população. Uma marca da política implantada à luz da Escola 

Positiva, a título de exemplo, foi a elaboração do Código de Menores de 192797.  

No fim das contas, não houve êxito por parte dos entusiastas do positivismo 

criminológico em reformar por completo as leis segundo os preceitos científicos da referida 

corrente, mas foram bem-sucedidos em deixar marcas na política de repressão social que 

reverberam até hoje no Brasil e perpetuam a disseminação de estigmas. É um problema 

comum, de modo geral, a toda América Latina. Importaram-se ideais que se voltam contra a 

própria população dos países periféricos, levando ao questionamento sobre o porquê de 

aceitar-se uma doutrina prejudicial ao povo latino de modo geral. Muito possivelmente a 

incorporação de tais pensamentos tem relação, no Brasil, com a tardia autonomia das Ciências 

Sociais, alcançada tão somente nos anos 193098. 

Sabe-se que as particularidades de cada país devem ser levadas em conta quando 

pensadas e executadas políticas públicas voltadas para aquele determinado loco específico. 

Nesse sentido, Rosivaldo dos Santos Júnior afirma que “não é preciso reinventar a roda”99, 

mas adequá-la à realidade na qual irá se inserir e funcionar. Pode-se dizer que a falta de 

especificidade foi um problema que atingiu em cheio a América Latina quando da absorção 

de doutrinas elaboradas em contextos diferentes – especialmente os modelos europeus – e 

com o positivismo criminológico não foi diferente. Como bem assevera Zaffaroni, se na 

Europa colonizadora já havia preconceito com os ditos tipos atávicos, há de se imaginar que a 
                                                
97O Código de Menores de 1927 pode ser exemplificado como fruto do pensamento criminológico inspirando em 
Lombroso pois foi elaborado à luz da Doutrina das Situações Irregulares. Implica dizer que não abordava os 
direitos de crianças e jovens “delinquentes”, estabelecendo-os tão somente para os que estivessem em situação 
de abandono e, portanto, não tivessem culpa de sua vulnerabilidade. A Doutrina de Proteção Integral é a que 
vigora no Brasil atualmente e se materializou no ECA, segundo o qual todas as crianças e adolescentes têm 
direitos, indistintamente. (OLIVEIRA, Josiane Toledo. O Código de Menores Mello Matos de 1927: a 
concepção de menor e de educação no período de 1927 a 1979. Monografia [Graduação em Pedagogia] – 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2014, p. 25.) 
98ALVAREZ, Marcos César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmente os Desiguais. Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 45, n. 4, 2002, p. 677. 
99SANTOS JÚNIOR, Rosivaldo Toscano dos. A guerra ao crime e os crimes da guerra: uma crítica 
descolonial às políticas beligerantes no sistema de justiça criminal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito, 
2016, p. 197.  
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América Latina – majoritariamente colonizada –, de modo geral, era grandes prisões e 

campos de concentração100, pois a população abaixo da linha do Equador sempre apresentou 

características estigmatizantes. Infelizmente, dizer que mudanças substanciais se delinearam 

nas políticas de encarceramento desde então seria uma inverdade. 

O primeiro capítulo desta obra já referenciou diversos exemplos de como o estigma 

conduz a aplicação do Direito Penal por parte dos mais variados agentes e atores do jogo 

processual, do policial ao magistrado. Nada obstante, cumpre apresentar outros pontos que 

demonstram o legado das teorias lombrosianas, bem como comentar o porquê de ser tão 

difícil tangê-las do cotidiano brasileiro. Apenas a título de exemplo e a respeito de opções 

legislativas que acabam por criminalizar a pobreza, em claro cumprimento às intenções de 

Nina Rodrigues, podem-se mencionar as Propostas de Emenda à Constituição 33/2012 e a 

37/2011. Respectivamente, as PEC’s tratam acerca da redução da maioridade penal de 18 para 

16 anos e sobre a retirada do poder de investigação criminal por parte do Ministério Público. 

No que concerne à PEC 33/2012101, para além da apresentação de argumentos que 

poderiam ser utilizados contra ou a favor à proposta, a intenção principal é de conscientizar o 

quanto ela é perpetuadora do status quo de violência estrutural e desigualdade econômica 

entre as classes sociais102. Os jovens que estão na mira certa da polícia são especificamente os 

marginalizados da sociedade, mais propensos à prática de crimes até mesmo por dificuldades 

financeiras e acesso escasso ou quase nenhum à educação de qualidade. De acordo com a 

Anistia Internacional, dos 56 mil homicídios que ocorrem por ano no Brasil, mais da metade 

são entre os jovens e, destes, 77% são negros103. O dado revela uma preocupação muito mais 

urgente: a de pensar políticas públicas para a reinserção dos jovens à sociedade, impedindo 

que sejam cada vez mais sacrificados em um Estado algoz. 

Contudo, não é essa a informação divulgada diuturnamente pela mídia, sempre 

empenhada em demonizar indivíduos portadores de estereótipos e contribuindo para a sua 

completa segregação social. Passa-se a impressão que os criminosos abaixo dos 18 anos são 

apenas autores de crimes, jamais vítimas, quando na verdade a causa de sua “delinquência” 

está muitas vezes associada a um sistema prévio que os impede de evoluir enquanto ser 

humano produtivo em uma sociedade capitalista que privilegia a meritocracia. 
                                                
100ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Questão Criminal. Trad.: Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 
88. 
101SENADO FEDERAL. Proposta de Emenda à Constituição nº 33 de 2012. Brasília. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/111035.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
102GALVÃO, Giovana Mendonça; MARTINS, Tallita Carvalho. Criminalização da pobreza: o produto de uma 
violência estrutural. Revista Transgressões, Natal, v. 1, n. 2, 2013, p. 57. 
103EXTERMÍNIO da juventude negra. Anistia Internacional. Disponível em: 
<https://anistia.org.br/imprensa/na-midia/exterminio-da-juventude-negra/>. Acesso em: 03 nov. 2016. 
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Em razão dos meios de comunicação pouco compromissados com a divulgação de 

dados que apresentem o outro lado da moeda, o extermínio de jovens habitantes da periferia é 

aplaudido e encorajado, seja através de linchamentos realizados pela população ou por meio 

do apoio a propostas tais quais a PEC supracitada – que não solucionam a gênese do 

problema, mas apresentam-se como saídas milagrosas para um país que sofre cronicamente 

com violência.  

No mesmo sentido, é possível tecer críticas à PEC 37/2011104. Apesar de o Ministério 

Público ser uma instituição longe da infalibilidade, assim como qualquer outra, a pretensão de 

retirar sua capacidade investigativa poderia ter culminado em uma acentuação da já 

exacerbada seletividade no sistema criminal. Ainda que de forma diminuta, o Parquet atua de 

modo a atenuar a desigualdade na persecução penal – cumpre tal papel, por exemplo, 

investigando e denunciando crimes de colarinho branco que jamais seriam descobertos caso a 

competência de apurá-los estivesse entregue tão somente à Polícia Judiciária105. O melhor 

resultado no combate à criminalidade se dá quando unidas as duas frentes investigativas, 

sobretudo no que diz respeito aos crimes que em regra findam impunes, como as 

prevaricações.  

As Propostas de Emenda referenciadas não foram aprovadas106 e, portanto, as 

alterações pretendidas não estão em vigência no Brasil. Sem prejuízo disso, a tentativa de 

colocá-las em discussão já demonstra a força do discurso punitivista seletivo: ao passo em que 

se intenta aprisionar jovens a partir dos dezesseis anos, tão vítimas quanto autores de delitos, 

não há preocupação em possivelmente tolher a função investigativa de uma instituição que 

revela crimes cometidos por indivíduos que não se encaixam no rótulo de delinquente 

disseminado pela Escola Positiva. O forte apoio popular às referidas propostas não é fruto de 

uma análise aprofundada sobre o texto das PEC’s, mas sim mero reflexo de um 

posicionamento moldado pela mídia. 

Infelizmente, há grande dificuldade em estabelecer correntes de oposição ao 

positivismo criminológico no Brasil por diversos motivos, e para Zaffaroni isso é um 

problema generalizado dos latino-americanos107. Segundo o jurista, a desinformação a 

                                                
104CÂMARA DOS DEPUTADOS. Proposta de Emenda à Constituição nº 37 de 2011.  Brasília. Disponível 
em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4ABFBF59EDED6898E6D9 
950FDC72CAB9.proposicoesWeb2?codteor=969478&filename=PEC+37/2011>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
105GALVÃO, Giovana Mendonça; MARTINS, Tallita Carvalho. Criminalização da pobreza: o produto de uma 
violência estrutural. Revista Transgressões, Natal, v. 1, n. 2, 2013, p. 6. 
106À época em que o presente trabalho estava sendo escrito, havia possibilidade de nova votação da PEC 
33/2012, no dia 26 de outubro, pela CCJ do Senado.  
107ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. Trad. 
Vania Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. 5. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 43. 
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respeito de qualquer crítica deslegitimante do sistema penal e seu modus operandi encontra 

força, pois os contrapontos são taxados, indistintamente, como “marxistas” – ainda que sejam 

elaborados e propagados sem fazer menção ao nome de Karl Marx. A ampla gama de 

conteúdos e reflexões provocados pelo marxismo e suas vertentes é ignorada nos países 

periféricos, assumindo um significado generalizado de “movimento contramajoritário que tem 

por finalidade desestruturar os órgãos de repressão e controle social”. 

A taxação das críticas enquanto derivadas de um pensamento libertador e emancipador 

dificulta que sejam recepcionadas em um país notadamente conservador como o Brasil, onde 

as palavras comunista e comunismo são utilizadas fora de contexto e constantemente com 

uma conotação pejorativa. A desonestidade intelectual de quem perpetua tal ideal difamatório 

é reforçada pela mídia, sem a qual não ganhariam força os discursos punitivistas. 

Apesar de existirem meios que atuam em sentido contrário – precipuamente a mídia, 

disseminando notícias –, é preciso reverter a política criminológica do Estado, a qual 

atualmente consiste em perpetuar a exploração e estigmatização de indivíduos pertencentes às 

camadas desprivilegiadas da sociedade. 

 

3.3 PUNITIVISMO E ESPETÁCULO: A MÍDIA COMO PROBLEMA E A 

CRIMINOLOGIA CAUTELAR COMO SOLUÇÃO, UM DUELO ENTRE DAVI E 

GOLIAS 

 

“Chega estampado, manchete, retrato 
Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 
Eu não entendo essa gente, seu moço 
Fazendo alvoroço demais” 
(Chico Buarque) 
 
 

 A seletividade penal é reforçada, sem dúvidas, pelo forte amparo da mídia. Igualmente 

incontestável é a afirmação de que a televisão, atualmente, é o principal meio de comunicação 

responsável por (des)informar a sociedade, direcionando a opinião da coletividade sobre os 

mais variados assuntos – Direito Penal incluso. O problema consiste na falta de reflexão feita 

sobre os dados prontos: a TV veicula informações em quadros rápidos, e “a imagem tem a 

particularidade de poder produzir o que os críticos literários chamam de efeito real, ela pode 
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fazer ver e fazer crer no que faz ver”108. Toma-se aquela mensagem como verdadeira e, sobre 

ela, não se exerce juízo de valor algum. 

 Anos de estudos reiterados na área demonstraram que os programas televisivos mais 

rentáveis e de maior audiência são os que tratam de assuntos criminais, divulgando a prisão de 

suspeitos e não raro ridicularizando sua imagem antes mesmo de qualquer condenação, em 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e ao princípio da presunção de não culpabilidade. 

Percebeu-se rapidamente que a sociedade tem ânsia de acompanhar os “bastidores” da 

punição, revelando uma verdadeira fascinação pelo crime. A fim de cumprir as expectativas 

do público, as matérias são veiculadas mais com o fito de entreter do que informar, ainda que 

isto signifique atropelar garantias e, por vezes, repassar dados não confirmados por órgãos 

oficiais. 

Neste sentido, suscita-se a série britânica Black Mirror109, responsável por apresentar 

em seus episódios uma realidade distópica cada vez mais vulnerável aos resultados nefastos 

do avanço tecnológico desordenado. Mais especificamente no segundo episódio de sua 

segunda temporada, vemos o fascínio do público pela condenação dos criminosos. A trama, 

denominada White Bear, mostra a protagonista Victoria Skillane, julgada e condenada na 

justiça pela tortura e morte de uma criança de seis anos. No entanto, a sua pena é convertida 

em espetáculo transmitido por um reality show de exposição e tortura psicológica. 

A midiatização da pena de Victoria é realizada dentro de um parque temático infantil 

onde os espectadores podem acompanhar in loco, pela TV ou por transmissão via web o dia a 

dia da personagem principal. Mais uma crueldade dá o tom de espetacularização no enredo: a 

criminosa é diariamente torturada com choques que causam perda de memória, motivo pelo 

qual a cada nova manhã Victoria não tem noção de sua condição. No decorrer do episódio, 

vemos que ela é surpreendida pela dor da lembrança ao fim do dia, fazendo-a entender que 

está sujeita àquelas sanções em virtude de ter praticado o delito supracitado.  

O episódio, portanto, é bem-sucedido ao demonstrar a intrínseca relação que se 

estabelece entre mídia e justiça, por meio da prática do justiçamento midiático realizado pelo 

Estado para legitimar e angariar apoiadores às penas que determina110. A expressiva audiência 

                                                
108DIAS, Fábio Freitas; DIAS, Felipe da Veiga; MENDONÇA, Tábata Cassenote. Criminologia Midiática e a 
Seletividade do Sistema Penal. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E 
CONTEMPORANEIDADE, 2., 2013, Santa Maria. Anais eletrônicos. Santa Maria: UFSM, 4-6 jun. 2013. 
Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-7.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2016. 
109BROOKER, Charlie. Black Mirror. [Série de TV]. Reino Unido; Los Angeles, EUA: Netflix, 2013.  
110VALENTIM, Renata. Midiatização e instituições: justiçamento e crítica na minissérie Black Mirror. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 38., 2015, Rio de Janeiro. Anais 
eletrônicos. Rio de Janeiro: INTERCOM, 4-7 set. 2015. Não paginado.  Disponível em: <	
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/lista_area_DT4-TV.htm> Acesso em: 6 nov. 2016. 
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que alimenta a continuidade de programas criminais similares aos da série, porém, só é 

possível em virtude de uma cultura que visa propagar o ideal de “nós” e “eles”: o nós refere-

se aos cidadãos de bem que não conseguem se identificar com aquele criminoso televisionado 

e são vulneráveis a eles; estes, por sua vez, representam uma ameaça e compõem parcela da 

sociedade da qual nós precisamos nos proteger. 

O referido separatismo social serve apenas à criação de novos estereótipos, criados 

com o intuito de definirem o homem criminoso para que a mídia filtre bem quais crimes 

deverá televisionar. É nesta seleção do punitivismo que vale mencionar a teoria da labeling 

approach, também conhecida como teoria do “etiquetamento”. Criada por autores 

interacionistas, a referida corrente criminológica muda a pergunta de “quem é o criminoso?” 

para “quem é definido como criminoso?”, e mais importante: “quem define quem?”111.  

Em resumo, os teóricos analisam os efeitos estigmatizantes sobre o indivíduo, de 

modo a compreender que a conduta desviante é uma construção social conveniente às 

camadas sociais mais privilegiadas. Ainda que seus membros sejam acusados da prática de 

crimes, muito dificilmente serão punidos, haja vista serem cidadãos intocáveis – não por sua 

efetiva inocência, mas sim porque o público se compadece ao ver um semelhante penalizado e 

isso não gera a vontade assistir o espetáculo punitivista, o que não ocorre com eles. 

O principal teórico da labeling approach foi Howard S. Becker, que contribuiu para a 

literatura criminológica com sua famosa obra Outsiders: estudos de sociologia do desvio112. 

Para ele, os grupos sociais dominantes ditam as regras que regem a coletividade – a questão 

da representatividade é gritante no Brasil: quantos membros do Legislativo são pobres? – e 

aqueles que presumidamente quebram qualquer das normativas são considerados um corpo 

estranho àquela sociedade. Passa-se a não mais esperar que eles vivam de acordo com 

diretrizes pré-estabelecidas, fazendo daqueles tipos especiais verdadeiros outsiders, “peixes 

fora d’água”.  

Por outro lado, aqueles que violam as normas também podem olhar para quem os 

julga como outsiders, tanto por não aceitarem a regra imposta, quanto por questionarem a 

legitimidade para tanto de quem a aplica113. Percebe-se novamente que a opinião depende do 

ponto de vista do observador, bem como do contexto no qual ele se insere, fazendo 

                                                
111VALENTIM, Renata. Midiatização e instituições: justiçamento e crítica na minissérie Black Mirror. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 38., 2015, Rio de Janeiro. Anais 
eletrônicos. Rio de Janeiro: INTERCOM, 4-7 set. 2015, p. 387.  Disponível em: <	
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/lista_area_DT4-TV.htm> Acesso em: 6 nov. 2016. 
112BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Trad.: Maria Luiza X. de Borges. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 
113Ibid., p. 15. 
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rememorar a menção à obra de Goffman no primeiro capítulo: o estigma não é apenas a 

característica rotulada como negativa, mas de onde ela é observada. 

Apesar de todas as considerações tecidas em contraposição ao estereótipo de cidadãos 

como criminosos e à perpetuação de estigmas por parte da mídia, talvez seja cabível à 

Criminologia realizar uma autocrítica. Para digladiar com os meios midiáticos, forças 

gigantescas que mobilizam a sociedade em razão de seu fácil acesso – muitas vezes gratuito 

ou de baixo custo –, é preciso portar armas equiparadas. Mas o discurso contrário ao 

positivismo criminológico já sai em desvantagem em um quesito importantíssimo: 

infelizmente, está represado nas Universidades, motivo pelo qual suas argumentações não 

estão ao alcance da população em sua maioria. 

Com efeito, Zaffaroni atesta que cada momento no contínuo curso do poder planetário 

foi marcado por uma Revolução. Se antes a humanidade passou pela Mercantil (século XIV), 

pela Industrial (século XVIII) e pela Tecnológica (século XX), agora experimenta a 

Comunicacional114. O grande desafio vivenciado pela Criminologia do século XXI é fazer-se 

ouvir por quem não frequenta institutos voltados para o estudo da questão criminal; melhor 

dizendo: é preciso que o engajamento contra o Estado punitivista saia dos guetos acadêmicos, 

para não passar a impressão de que “a pureza científica deve ser mantida à margem da 

comunicação”115. 

O jurista reconhece que é tarefa árdua lutar contra as informações veiculadas pela 

televisão, atualmente em consonância com o neopunitivismo116 propagado nos Estados 

Unidos117. Admite, também, que as pessoas não têm culpa ao absorverem o conteúdo 

disseminado: tornam-se indefesas diante das notícias com as quais se deparam, haja vista o 

nível de comoção gerada pela violência difusa. Em regra, quando uma angústia é muito 

proeminente, tende a converter-se em medo diante de uma única fonte humana. A 

consequência deste temor vai além de uma aparentemente simples mudança de calçada, já que 

o indivíduo amedrontado passa a aplaudir o extermínio de cidadãos que se encaixam naquele 

determinado biótipo, em virtude da ameaça que provavelmente representam para a 

coletividade “de bem”.  

                                                
114ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Questão Criminal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 7. 
115Ibid., p. 6. 
116O neopunitivismo estadunidense é referenciado por Zaffaroni mais de uma vez em sua obra A Questão 
Criminal, na qual acrescenta dados atestando a grave situação de estigmatização que assola o país. Como 
exemplo, cita que um em cada três homens negros entre 20 e 29 anos encontra-se criminalizado, dado reforçado 
no documentário da Netflix chamado A 13a Emenda: um em cada 17 homens brancos sofre o risco de ser parado 
na rua por um policial, ao passo que um em cada 3 homens negros incorrem nessa probabilidade. (Ibid., p. 173; 
AVERICK, Spencer; DuVernay, Ava. 13th. [Filme – Documentário]. Oakland, EUA: Netflix, 2016) 
117Op. cit., p. 194. 
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Diante de todas as dificuldades postas, qual a solução? É justamente no combate à 

Criminologia Midiática em que urge a necessidade de um diálogo com a população, através 

de um linguajar simplificado e acessível por parte das ciências criminais, como bem afirma o 

introito deste capítulo. Mais uma vez, fazendo referência a Zaffaroni, observa-se a 

Criminologia Cautelar como o meio que proporciona a “informação necessária e alerta a 

respeito do transbordamento do poder punitivo, suscetível de produzir um massacre”118.  

 Na prática, a referida Criminologia é percebida quando o criminólogo sai de sua bolha 

acadêmica e dialoga nos meios de comunicação com os mais diversos agentes. É necessária a 

interlocução com os operadores do sistema penal, com os cidadãos que sentem medo da 

ameaça real e, inclusive, com os criminosos – afinal, o ser humano não deve ser objeto de 

estudo119 e, sim, provedor de conhecimento. A militância cautelar é gerida com base na 

humildade de reconhecer que os profissionais do Direito sustentam a infame reputação de 

arrogantes, distanciados da população e “donos da razão”120, visão que poderá ser atenuada 

quando os criminólogos desceram da cátedra e se reconhecerem enquanto cidadãos comuns 

de uma população da qual fazem parte. 

 A intenção da corrente é, sobretudo, alertar para o extermínio de indivíduos 

estigmatizados por parte do Estado, prática registrada desde o colonialismo, bem como 

procurar agir com cautela frente às punições desenfreadas. Mais ainda, a finalidade principal 

deve ser a de conscientizar a coletividade que, diversas vezes, os massacres ocorrem 

previamente à atitude delituosa de fato, sob a perigosa alcunha de prevenção – perigosa, pois 

passa um ideal positivo, já que associamos a palavra “prevenção” à escapatória de contrair um 

mal. Logo, direcionam-se as políticas de repressão a pessoas tecnicamente inocentes apenas 

em razão de sua aparência, contra as quais, ocasionalmente, não se constituiu prova alguma. 

Isto é: não se sabe se haveria motivo para atribuir àquele cidadão a prática de algum mal 

qualquer que seja, presente ou futuro. 

 Para atingir o desígnio de finalizar os massacres, a Criminologia Cautelar precisa 

seguir um passo a passo, indicado por Zaffaroni121: a priori, deve-se atentar aos textos que 

são reproduzidos às massas com possíveis técnicas de neutralização do inimigo. Em 

sequência, recomenda-se que pesquisas de campo sejam realizadas para compreender os reais 

                                                
118ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Questão Criminal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 
262. 
119Ibid., p. 197. 
120FRAZÃO, José André Alves. “Quem vigia os vigilantes?”: Uma análise do fenômeno da justiça com as 
próprias mãos à luz do Direito, da Criminologia e das Histórias em Quadrinhos. Monografia (Bacharelado em 
Direito) – UFRN, Natal, 2016, p. 63. 
121ZAFFARONI, op. cit., p. 296. 
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danos causados pelo delito – neste ponto, rememora-se a influência da Antropologia no 

campo jurídico. Além disso, há de se buscar meios de aniquilar os dados veiculados pela 

Criminologia Midiática, fazendo uso de fatos reais que sensibilizem a população acerca da 

nocividade do estigma. Não sem investir, contudo, na habilidade comunicacional para 

dialogar com a sociedade, haja vista que esta não tem a obrigação de conhecer todos os 

termos técnicos trabalhados pela Academia.  

 Em síntese, o trabalho da doutrina cautelar é indigesto, mas necessário. Só assim será 

possível atingir a finalidade apresentada pelo professor Fábio Ataíde, a qual consiste em 

retirar o positivismo alienante como Criminologia de Estado122 e substituí-lo por uma corrente 

que preze pelo fim da discriminação e do preconceito responsável por contabilizar corpos 

“invisíveis” aos montes. Zaffaroni afirma, in verbis: 

 
A missão do criminólogo cautelar não é nada simpática: é sempre tétrico andar 
pelo necrotério levantando lençóis e mostrando cadáveres produzidos pelo poder 
punitivo, mas muito pior é negar sua existência e, ademais, é suicida fazê-lo, pois, 
a qualquer momento, pode ser ele mesmo o que fica debaixo do lençol.123 
 

 Notadamente, a mídia é um gigante. É o Golias da situação, para o qual não parece 

haver adversário à altura – literalmente falando. Mas é necessário que a Criminologia 

Cautelar ouse sair de sua pequenez e enfrente os meios de comunicação, como Davi o fez no 

contexto bíblico. Só assim será possível que se vislumbre uma saída para o fim dos massacres 

praticados contra as pessoas rotuladas, vítimas do populismo penal. Com a acessibilidade de 

seu discurso e demais atitudes indicadoras de um comportamento inclusivo, a corrente 

cautelar pode ser responsável, a longo prazo, por libertar os indivíduos estigmatizados, tal 

qual Davi libertou os israelitas dos filisteus ao derrotar o gigante Golias.  

                                                
122ALVES, Fábio Wellington Ataíde. Viver a teoria: Um ensaio de Criminologia Cautelar. Revista 
Transgressões, Natal, v. 2, n. 1, 2014, p. 7.  
123Ibid., p. 263-264. 
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4 DIREITO PENAL DO INIMIGO: BARREIRA À SUPERAÇÃO DO POSITIVISMO 

CRIMINOLÓGICO 

 

 O positivismo criminológico adotado na qualidade de Criminologia de Estado foi 

criticado no capítulo segundo, o qual menciona a Criminologia Cautelar como possível 

solução para reverter a provocação de massacres estimulados pela mídia. Além de todos os 

empecilhos já postos à efetiva superação do aprisionamento de estigmatizados, cumpre 

mencionar o Direito Penal do Inimigo de Günther Jakobs, doutrina que acrescenta mais uma 

dificuldade para a resolução do problema apresentado. 

 Jakobs foi definido por Juarez Cirino dos Santos como um penalista em seu sentido 

mais puro e literal: acredita na pena criminal como método eficaz de luta contra a 

criminalidade124, depositando nela a esperança de reversão nos índices de “delinquência”. 

Não sendo apenas uma exigência do Direito, o cumprimento da pena para ele é uma 

imposição social125, enxergada em consonância com as expectativas normativas 

generalizadas de Niklas Luhmann. As referidas expectativas abalizaram o Direito Penal do 

Inimigo, método que se propôs a funcionar como uma prevenção geral positiva. 

  No que diz respeito às supracitadas expectativas teorizadas por Luhmann, importa 

apresentar uma apertada síntese de sua definição: podem ser particularizadas ou 

generalizadas, cognitivas ou normativas126.  

Uma expectativa é generalizada, em oposição à particularizada, quando é dividida por 

todos – ou quase todos – os membros de uma coletividade. Consequentemente, será 

particularizada se somente uma pessoa nutri-la. Pode, também, ser cognitiva ou normativa. 

Aquela se caracteriza, principalmente, pela falta de sanção ao agente que não a cumpriu. É o 

caso, por exemplo, de uma classe inteira de discentes (expectativa generalizada) que espera a 

entrega da prova corrigida pelo professor uma aula depois de aplicada a avaliação. Caso o 

docente não devolva a prova com as devidas correções para os alunos na aula seguinte, não há 

problema: reforma-se a expectativa dos alunos, mas assimila-se a conduta do professor.  

A expectativa normativa generalizada, no que lhe concerne, difere na inversão do 

objeto da reforma: quando o agente não segue o comportamento esperado, é desejado que se 

                                                
124SANTOS, Juarez Cirino. O direito penal do inimigo – ou o discurso do direito penal desigual. S/ ano. 
Disponível em: <	 http://icpc.org.br/wp-content/uploads/2012/05/direito_penal_do_inimigo.pdf>. Acesso em: 5 
nov. 2016. 
125JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. Org. e trad. 
André Luis Callegari e Nereu José Giacomolli. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 15. 
126LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, 
p. 56-57. 
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modifique a sua conduta – ou seja, aquela postura não deverá ser assimilada pelos demais. A 

expectativa, não. Esta continua sendo aplicada para os outros membros da sociedade, pois é 

norma e, enquanto tal, deve ser obedecida. Para Luhmann, adotou-se nas expectativas 

normativas generalizadas a teoria do não aprendizado: a quebra de expectativa na situação 

não deve ser reproduzida, isto é, aprendida por outras pessoas, mas desencorajada.  

 Os estudos luhmannianos e sua Teoria dos Sistemas não serão abordados com a 

profundidade merecida no presente trabalho, afinal, para tanto, seria necessário que esta 

monografia se propusesse a tratar exclusivamente sobre Sociologia e Filosofia do Direito. 

Sem pretensão de esgotar a temática, é possível comentar em síntese que o conceito de 

Direito, para o sociólogo, remete à ideia de estabilização.  

Assim sendo, significa dizer que a ciência jurídica deveria assegurar as expectativas127 

e seu cumprimento por todos, tarefa difícil em um universo sempre cambiante e com uma 

multiplicidade de relações sociais. O que Luhmann não levou em conta foi que a seletividade 

das possibilidades não se baseia tão somente nas escolhas pessoais de cada um, sendo também 

filtrada pelas opções que o mundo oferta a cada indivíduo dentro de seu contexto. As críticas 

à Teoria dos Sistemas são no sentido de evidenciar o desprezo luhmanniano pela desigualdade 

material que aflige a coletividade como um todo128, o que impede a obediência generalizada a 

expectativas normativas habitualmente concebidas pela elite social. 

As estruturas comunicacionais presentes no conceito de sistema não são vocacionadas 

a um projeto de emancipação social – mesmo porque a ideia de estabilização está ligada à 

conformação com “o que está posto”, e o conformismo com a atualidade caminha em sentido 

oposto ao pensamento que se busca fomentar na Criminologia e no Direito Penal. Mormente 

por isto, as informações aqui expostas são importantes para que se compreenda a influência 

das contribuições de Luhmann à teoria jurídico-penal de Jakobs, passível de diversas críticas. 

 O Direito Penal do Inimigo foi concebido em dois pólos: distinguindo o criminoso 

enquanto cidadão ou inimigo – definições que inauguraram um debate imenso no campo 

jurídico quanto à despersonalização errônea deste último. De acordo com Günther Jakobs, o 

criminoso-cidadão é aquele indivíduo capaz de cumprir as já referidas expectativas 

normativas da sociedade. Os crimes por ele cometidos provocam, nas palavras do autor, “um 

                                                
127MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito Penal do Inimigo: a Terceira Velocidade do Sistema Penal. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 101. 
128Ibid. 



64 
 

pouco mais que tédio”129, o que lhe possibilita ver conservada a sua qualidade de pessoa 

portadora de direitos.  

 Em contrapartida, o criminoso-inimigo é autor de crimes que despertam a mais alta 

repugnância. Desafia o sistema social tal qual este se impõe e, em consequência, perde a 

qualidade de pessoa juntamente com os seus direitos. Relata o jurista alemão, inclusive, que o 

vínculo entre pessoas portadoras de direitos e deveres é regido pelo Direito, ao passo que a 

relação entre o Estado e seu inimigo segue os ditames da coação. 

 Com os comentários tecidos, é possível perceber que a assunção do criminoso-inimigo 

enquanto ser humano despersonalizado dá margem às mais variadas violações de direitos 

quando de sua prisão, e mais que isso: a identificação deste indivíduo na sociedade é feita 

com base, como não poderia ser diferente, em estereótipos e rotulações. Em razão disso, há de 

se mencionar o Direito Penal do Inimigo como pensamento incitador do ódio entre pessoas de 

etnias, classes e costumes diferentes – motivo pelo qual merece atenção na temática deste 

trabalho. 

 

4.1 A DOUTRINA DE GÜNTHER JAKOBS E SEU PERFEITO ENCAIXE NO 

CONTEXTO DO TERRORISMO NORTE-AMERICANO E EUROPEU 

 

 A ideia de neutralização do inimigo previamente à sua conduta criminosa não foi 

proposta pioneira de Jakobs. Em seu livro As Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt relata 

que, no contexto da URSS, houve uma substituição do conceito de ofensa presumível para 

crime possível, o qual se baseava na previsão lógica de fatos criminosos objetivos. Sob 

acusações falsas, os Julgamentos de Moscou da velha guarda bolchevista e dos chefes do 

Exército Vermelho eram responsáveis pela punição de crimes ainda não praticados130. Temia-

se, à época, a derrubada da ditadura de Stálin através de insurgências contra o regime, 

potencialmente provocando uma futura crise na União Soviética. As prisões eram realizadas, 

pois, com o propósito de proteger a manutenção do poder estabelecido naquele momento. 

 Sem embargo do exemplo trazido por Arendt, coube a Günther Jakobs, em 1985, a 

efetiva teorização de um Direito Penal através do qual o Estado não confrontasse seus 

cidadãos, mas seus inimigos. A crença do alemão baseia-se na existência de delinquentes que, 

                                                
129JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. Org. e trad. 
André Luis Callegari e Nereu José Giacomolli. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 15. 
130ARENDT, Hannah. As Origens do Totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2012, p. 567-568. 
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ao praticarem crimes, não necessariamente rescindem com o contrato social. Incorrem nos 

delitos mais leves, cujas punições consistem em mera reafirmação da ordem. No entanto, os 

que cometem crimes de “alta traição”131 fazem recair o estado de natureza, pois 

deliberadamente renegam o Estado e a sociedade132. O efeito desta desobediência legitima 

serem tratados tais quais inimigos, não mais como súditos, pois negam a constituição 

existente antes mesmo que lhe retirem a condição de cidadão. Segundo Carlos Pérez del 

Valle, a denominação de inimigo não foi considerada pejorativa133 por parte do alemão, sendo 

útil apenas como forma de classificação dos indivíduos para facilitar a assimilação de sua 

teoria. No entanto, por óbvio, a palavra leva à demonização de quem carrega tal alcunha. 

 Nesta linha de raciocínio, Jakobs preleciona em sua obra que o detentor de cidadania é 

agraciado com o “benefício” do aguardo pela exteriorização de sua conduta para que o Estado 

só então possa, posteriormente, tomar uma iniciativa em repressão. O inimigo, por seu turno, 

seria aquele de quem não mais se espera o agir para interceptá-lo: enxerga-se o indivíduo 

como incapaz de corresponder às expectativas normativas generalizadas impostas pela 

sociedade, dando justificativa ao combate direto com base na sua suposta periculosidade134. 

Quando a eles direcionada, a resposta do Estado tem o compromisso de garantir a segurança, 

ao revés de manter a vigência do ordenamento jurídico.  

 Entretanto, na visão de Zaffaroni, há um negativo preciosismo no modo como se 

procura assegurar o valor “segurança” hodiernamente. De acordo com o autor, para que não 

seja perturbada a paz dos cidadãos e, sobretudo, do Estado, “exige-se de quem anda pelo 

mundo a precisão de movimento do gato doméstico em meio aos cristais”135. O 

comportamento cuidadoso e preciso é o que se espera de todos, e, ainda que não seja regra 

posta – mas uma expectativa cognitiva generalizada –, desobedecer à desejada conduta pode 

justificar uma punição prospectiva136, característica do Direito Penal do Inimigo segundo o 

próprio Jakobs. 

 O que chama mais atenção na teoria alemã, contudo, é a naturalidade com que se 

defende a perda da cidadania do criminoso. A bem da verdade, as palavras cidadão e 

                                                
131Termo muito abrangente, como será criticado. 
132SANTOS JR., Rosivaldo Toscano dos; STRECK, Lenio Luiz. Do direito penal do inimigo ao direito penal do 
amigo do poder. Revista de Estudos Criminais, São Paulo, v. 51, ano XI, 2013, p. 35. 
133PÉREZ DEL VALLE, Carlos. La fundamentación iusfilosófica del derecho penal de enemego: precisiones 
sobre la interpretación de Kant. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n. 10-03, 2008, p. 11. 
134JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. Org. e trad. 
André Luis Callegari e Nereu José Giacomolli. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 36. 
135ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no Direito Penal. Trad. Sérgio Lamarão. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2011, p. 20.  
136LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, 
p. 90. 
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cidadania podem, nesta conjuntura, passar uma concepção inexata do que realmente está em 

jogo na doutrina em comento. Por isso, é de bom tom salientar que a conotação das palavras 

não faz referência à desatualizada definição de “votar e ser votado”. Assim fosse, não haveria 

tanto debate acerca do tema, pois atualmente, invocando o exemplo brasileiro – ainda que 

suscetível a críticas –, quem se encontra privado de liberdade no sistema penitenciário vê 

tolhidos os seus direitos políticos. 

 Portanto, falar que o inimigo não é cidadão significa, honestamente, retirar de si a sua 

condição de pessoa e atribuir-lhe o rótulo de ente perigoso. O Direito Penal do Inimigo 

coisificou-os, em clara afronta ao artigo 6o da Declaração Universal dos Direitos Humanos137 

de 1948. Com efeito, cumpre invocar a reflexão trazida por Lenio Streck e Rosivaldo 

Toscano138: quem está à margem do Estado, impedido de usufruir de direitos enquanto 

sujeito, é classificado como subcidadão, ao passo que o sobrecidadão não está subordinado 

ao sistema. Vislumbra-se o termo “cidadão” utilizado na sua acepção mais atual, isto é, 

caracterizando o indivíduo como ser contemplado pelo Estado com deveres e direitos. 

 A consequência da distinção realizada pode ser percebida, a princípio, na justificativa 

que se dá à aplicação da pena para cada um deles. No caso do criminoso-cidadão, a sanção é 

interpretada como reação contra-fática, isto é, funciona como contradição ao crime cometido. 

Tem o significado simbólico, por conseguinte, de reafirmar a norma vigente. Para o 

criminoso-inimigo, a pena tem a acepção de provocar sofrimento ao físico, de modo que o 

indivíduo sofre na pele para que seja garantida a segurança de fatos futuros139.  

 Diante de todo o afirmado, é viável apresentar as principais características do Direito 

Penal do Inimigo: amplo adiantamento das penas, incremento notável destas e o relaxamento 

e/ou supressão de garantias processuais individuais140. Todas as particularidades poderiam ser 

encaixadas em contextos históricos muito retrógrados, a exemplo dos suplícios corporais141 

trabalhados por Michel Foucault em sua obra Vigiar e Punir, ainda mais quando se menciona 

a finalidade da punição para o inimigo como retribuição física a um mal ainda não cometido. 
                                                
137Art. 6o, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecida como pessoa perante a lei. 
138SANTOS JR., Rosivaldo Toscano dos; STRECK, Lenio Luiz. Do direito penal do inimigo ao direito penal do 
amigo do poder. Revista de Estudos Criminais, São Paulo, v. 51, ano XI, 2013, p. 41.	
139JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. Org. e trad. 
André Luis Callegari e Nereu  José Giacomolli. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 2-3. 
140CRESPO, Eduardo Demetrio. Do “Direito Penal Liberal” ao “Direito Penal do Inimigo”. Revista dos 
Tribunais Online – Ciências Penais, v.1, 2004, p. 1. 
141“O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal: é uma produção diferenciada de 
sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune: não é 
absolutamente a exasperação de uma justiça que, esquecendo seus princípios, perdesse todo o controle. Nos 
“excessos” dos suplícios se investe toda a economia do poder.” Grifo nosso. (FOUCAULT, Michel. Vigiar e 
Punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 40. ed. Petrópolis: Vozes,  2012, p. 36) 
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 Utilizando o raciocínio de Foucault, é possível relacionar a pena como castigo físico 

aplicado ao inimigo com a transmutação do infrator em delinquente, termo mais pejorativo. 

Na referida obra, menciona-se a investigação de vida pregressa do infrator, construindo sua 

biografia, de modo que traços identificados de sua personalidade podem vir a justificar a 

aplicação de penas mais severas. Nas palavras do autor, “forma-se aquela noção de indivíduo 

‘perigoso’ que permite estabelecer uma rede de causalidade na escala de uma biografia inteira 

e estabelecer um veredicto de punição-correção”142. No entanto, a realidade descrita está 

situada no século XIX, o que torna ainda mais preocupante a absorção das ideias de Günther 

Jakobs nos tempos atuais. 

 As considerações suscitadas levam à pergunta: o que torna o Direito Penal do Inimigo 

uma preocupação hodierna no que diz respeito à continuidade do positivismo criminológico, 

quando suas propostas mais parecem firmadas num passado tão obsoleto que já deveria ter 

sido superado? Em entrevista concedida ao site Consultor Jurídico (Conjur), Zaffaroni 

menciona que, atualmente, não é fácil escolher um grupo para estigmatizá-lo, pois tantos 

outros já cumpriram o papel de bode expiatório e não mais se encaixam com plenitude aos 

rótulos antigos: judeus, pessoas com sífilis, hereges ou religiosos de modo geral143. Mas a 

escolha do inimigo hoje acontece de modo residual, isto é, na falta de um “melhor”, 

padroniza-se o delinquente comum enquanto ameaça da qual se deve fugir ou, pior, prevenir-

se. 

 Contudo, o recrudescimento da teoria de Günther Jakobs se deu após os 

acontecimentos do 11 de setembro de 2001, marcado pela queda das Torres Gêmeas na cidade 

de Nova York. O ocorrido não mais deixou aberta a categoria de inimigo, como afirmou 

Zaffaroni, conferindo etnia, fisionomia e nome aos delinquentes que deveriam ser combatidos 

pelas forças militares norte-americanas. Instalou-se uma guerra contra o Iraque sob a alcunha 

de preventiva em relação a danos futuros144, em consonância com a prevenção geral positiva 

já apresentada por Juarez Cirino dos Santos. A guerra ao terror, campanha militar 

desencadeada pelos Estados Unidos pós-11 de setembro, evidencia o uso da força bélica como 

principal aliada na seleção de um inimigo crível, palpável à sociedade. 

                                                
142FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 40. ed. Petrópolis: 
Vozes,  2012, p. 238-239. 
143FUNÇÃO do Direito Penal é conter o poder punitivo. Consultório Jurídico, 5 jul. 2009. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2009-jul-05/entrevista-eugenio-raul-zaffaroni-ministro-argentino>. Acesso em: 3 
nov. 2016. 
144ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no Direito Penal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 
2011, p. 65. 
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 Para tanto, classifica os atentados como terroristas e aproveita-se do medo causado 

por esta nomenclatura como legitimação às respostas violentas em territórios do Oriente 

Médio. Cabe salientar que também houve política repressiva interna direcionada 

especificamente aos islâmicos, muito em virtude da facilidade em distingui-los frente à 

população nova-iorquina. Salvo raras exceções, a sua cor da pele145 e indumentária são 

diferentes das utilizadas pelos nativos da metrópole estadunidense. Já foi citada, nesta 

monografia, a consequência do estereótipo muçulmano em contextos de violência cometida 

por apenas um ou poucos deles: a minissérie The Night Of, como evidenciado no primeiro 

capítulo, demonstra bem os efeitos da estigmatização de um povo. 

 Ocorre que, na visão de Manuel Cancio Meliá, a importação do Direito Penal do 

Inimigo para os Estados Unidos nunca se deu revestida de uma pretensa boa intenção, 

disfarçada por meio de leis excludentes (como ocorre, por exemplo, na Europa, a qual preza 

por uma aparência jurídica)146. Com contornos bem definidos enquanto verdadeira guerra, as 

ações estadunidenses passaram a incitar um ódio mundial à população do Oriente Médio de 

modo geral, ainda que os países atingidos por esta colonização ideológica não tenham 

sofridos atentados similares aos do famigerado 11 de setembro. As consequências de decisões 

tomadas pelas agências americanas, devido à sua influência global, mostram reflexos 

planetários.  

 Não seria a primeira vez, contudo, que políticas de repressão instaladas nos Estados 

Unidos iriam reverberar pelo mundo: a Broken Windows Theory já havia mostrado a força das 

doutrinas norte-americanas no combate à criminalidade. Formulada em 1982 e propagada 

pelo Manhattan Institute, a Teoria das Janelas Quebradas reforçava a necessidade de conter 

crimes de menor potencial lesivo – como as pichações, a mendicância, os atentados ao 

costume e a embriaguez – para que fossem recuadas, consequentemente, as grandes 

patologias criminais. Acreditar que os delitos mais leves levavam à prática de maiores danos 

foi o que legitimou um agir policial repressivo e estigmatizador, fornecendo um álibi 

criminológico para tanto147. 

 Nunca houve comprovação empírica sobre a efetividade da teoria supracitada, mas sua 

utilização maciça tinha o escopo de refrear o medo das classes médias e superiores através da 

                                                
145Aqui, o termo “cor de sua pele” tem ligação com o parâmetro utilizado pelos “nativos” para a estereotipação. 
No entanto, considerando a quantidade de gente não-islâmica com traços étnicos semelhantes, talvez não fosse a 
expressão mais adequada. Contudo, a ênfase é no pensamento imediato que surge nos estadunidenses – que 
generalizam, em regra, as características físicas desta maneira. 
146JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. Org. e trad. 
André Luis Callegari e Nereu José Giacomolli. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 12. 
147WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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perseguição permanente aos pobres nos espaços públicos. Na cidade de Nova York, à época, a 

disseminação da Broken Windows Theory fomentou a doutrina da Tolerância Zero, 

legitimadora da perseguição judiciária e policial à “delinquência” responsável por poluir 

visualmente as ruas. Por sua mera inconveniência, mendigos e sem-teto foram retirados das 

vias principais da cidade para que se passasse uma sensação de falsa segurança aos moradores 

e turistas. 

 Em 1999, o estereótipo nova-iorquino do inimigo pobre e morador de rua chegou ao 

Brasil em uma “importação terceiro-mundista”148, influenciando a contratação de 800 

policiais suplementares pelo então prefeito de Brasília Joaquim Roriz. Sob o slogan 

“segurança sem tolerância”, a capital do país comprovou que ideias estadunidenses de fato 

propagam-se com a facilidade assustadora já mencionada, ainda que no contexto receptor não 

haja subsídio para a completa adequação à teoria.  

 A menção feita à Teoria das Janelas Quebradas não foi por acaso. Percebe-se o caráter 

estigmatizador e punitivista dos Estados Unidos, haja vista a crença de que um “mal menor” – 

crimes leves – gerará, futuramente, a prática de delitos graves. Antes mesmo de teorizado o 

Direito Penal do Inimigo, havia o imaginário sobre determinados indivíduos não mais serem 

capazes de respeitar a ordem social posta, fazendo com que não se soubesse se 

corresponderiam às expectativas normativas generalizadas. Tal medo é o sustentáculo da 

doutrina de Jakobs, pois a falta de previsibilidade nas ações futuras dos ditos delinquentes é o 

que justifica a aplicação da pena enquanto medida de segurança para a sociedade e punição 

para os corpos dos estigmatizados. 

 Em razão do temor instalado a respeito das condutas futuras de determinadas pessoas, 

o 11 de setembro e o conceito elástico de terrorismo criaram o contexto perfeito para a 

propagação da doutrina alemã em território ianque. A partir daquele momento o objeto de 

medo transferiu-se para a figura do muçulmano, conferindo aspecto identificável ao inimigo 

em resposta à pergunta: “quem punir preventivamente?”. Se antes os mendigos, pichadores, 

prostitutas, sem-teto e alcoólatras eram as figuras perseguidas sob o pretexto da eugenia 

desejada pela Tolerância Zero, mais um item fora acrescido à lista de indesejáveis por serem 

potenciais fontes de perigo. 

 Quinze anos após o atentado praticado por extremistas, os efeitos da islamofobia que 

se firmou nos EUA ainda são sentidos pela população árabe que lá reside: uma pesquisa 

mostrou que quatro em cada dez norte-americanos admitem ter pelo menos um pouco de 

                                                
148FELINTO, Marilene. Todo Joaquim Roriz tem a polícia que merece. Folha de S. Paulo, 7 dez. 1999. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0712199908.htm>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
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preconceito com muçulmanos, o dobro se comparado a outras religiões. O estopim, 

indubitavelmente, pode ser atribuído à queda das Torres Gêmeas, já que em 2000 haviam sido 

registrados “apenas” 28 casos de crimes de ódio praticados contra muçulmanos, estatística 

que apontou 481 ocorrências em 2001. Pode-se dizer que um número considerável de pessoas 

paga pelo atentado praticado pelos radicais islâmicos, pois o Conselho de Relações Árabes-

Americanas estimava, em 2011, haver cerca de 6 milhões de árabes nos Estados Unidos149.  

A ascensão do Direito Penal do Inimigo, de acordo com Cancio Meliá, se sucedeu 

também na Europa. Para o autor, como já referenciado, o efeito em território europeu vem 

revestido de teórica legalidade – o que torna ainda mais dificultoso o combate às suas 

consequências. Assolada por atentados terroristas em diversos países, a Europa conta com o 

forte apoio do Judiciário para legitimar a supressão de direitos e garantias dos suspeitos. A 

morte do mineiro Jean Charles, comentada na introdução do primeiro capítulo deste trabalho, 

serve como evidência do quanto se luta contra o terrorismo sem a devida cautela, além da 

evidente dificuldade em punir os agentes pelos seus excessos – pois, supostamente, os erros 

foram cometidos pensando no “bem maior” e, portanto, admite-se uma margem considerável 

quanto aos erros de precisão. 

Tal postura se faz perceptível a partir de determinada decisão da Corte Europeia de 

Direitos Humanos150, a qual definiu que, quando se trata de uma ameaça terrorista, direitos 

dos acusados podem ser flexibilizados para proteger a sociedade. É o que defende o seguinte 

trecho: 

 
The Grand Chamber accepts that such a need existed at the time when the safety 
interviews of the first three applicants were conducted. The circumstances were 
clearly exceptional and the potential for additional and extensive loss of life was 
extremely high. London had experienced its worst ever terrorist attack two weeks 
previously and the undetonated devices found four days before the questioning of 
the fourth applicant took place (see paragraphs 14-15 and 138-142 of the judgment) 
pointed to the possibility of a further wave of terrorist attacks. All but one of the 
suspected perpetrators of this new attack were still at liberty and free to detonate 
other bombs, possibly successfully. The police were operating under enormous 
pressure and their overriding priority was, quite properly, to obtain as a matter of 
urgency information on any further planned attacks and the identities of those 
potentially involved in the plot so as to prevent further loss of life. The restriction 
of the first three applicants’ right to a lawyer was temporary in nature, an 
individual assessment of their cases took place and there was a basis for the 
restriction in domestic law [...] Applying these same criteria to the fourth 

                                                
149MUÇULMANOS que vivem nos EUA sofrem preconceitos após ataques do 11/09. G1 – Jornal Nacional, 8 
set. 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/09/muculmanos-que-vivem-nos-
eua-sofrem-preconceitos-apos-ataques-do-1109.html>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
150TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS DO HOMEM. Ibrahim and Others v. The United Kingdom, 
Strasbourg, 2016. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/europa-terrorismo-advogado.pdf >. Acesso em: 3 
nov. 2016. 
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applicant, we find it impossible to conclude that the police could not also in his 
case invoque compelling reasons to justify a temporary restriction of his right 
of access to a lawyer.151 

 

Os juízes consideraram que o Reino Unido agiu de maneira correta ao permitir que a 

polícia interrogasse três suspeitos sem o acompanhamento de um advogado. À época, Londres 

havia sofrido uma série de atentados no transporte público – mesmo contexto no qual se deu a 

morte de Jean Charles –, o que despertou o medo de uma nova ocorrência de explosões e 

ataques caso os possíveis culpados não delatassem urgentemente onde estavam as outras 

bombas e quando se realizariam os próximos planos “terroristas”.  

O perigo de se abrir um precedente desta complexidade reside no conceito plúrimo do 

qual pode se revestir a palavra terrorismo. Quem tem legitimidade para definir a linha tênue 

que separa os atos terroristas – crimes considerados da “mais alta traição”, segundo Jakobs – 

dos crimes graves, porém que não ensejariam a supressão de direitos dos acusados? Deixar 

uma decisão desta magnitude na mão de ínfima parcela de juristas pode significar a completa 

banalização de situações urgentes, as quais, vale salientar, ainda assim não justificariam a 

interrogação sem advogados ou quaisquer outras restrições de garantias. 

Mas não só isso: para além de toda a subjetividade que reveste o tipo penal de 

terrorismo, a teoria jurídico-penal de Jakobs é demasiadamente descritiva, não havendo uma 

precisão de quais crimes viriam a ser considerados como de “alta traição”. O de terrorismo, 

assim considerado como os acima descritos, recebeu menção direta do autor; mas e os 

demais? De acordo com o já citado Professor Pérez del Valle, a principal indagação a ser feita 

diante da proposta seria a definição de quais são os delitos cujos autores podem ser 

considerados inimigos152. Se a proposta em si da teoria penal em comento já não fosse 

                                                
151Tradução: O Tribunal Pleno concorda que tal necessidade existia à época, quando as entrevistas de segurança 
dos três primeiros requerentes foram conduzidas. As circunstâncias eram claramente excepcionais, o potencial 
de perda de vidas adicionais e em longo prazo era extremamente elevado. Londres havia sofrido o pior ataque 
terrorista da sua história há duas semanas e os dispositivos não detonados encontrados a quatro dias do inquérito 
do quarto requerente (ver parágrafos 14-15 e 138-142 do julgamento) apontavam para uma nova onda de 
ataques. Apenas um dos suspeitos de conduzir esses ataques ainda estava à solta e livre para detonar, com 
possibilidade de sucesso, outras bombas. A polícia estava trabalhando sob enorme pressão e suas prioridades 
cruciais eram, com toda razão, obter em caráter de urgência informações de quaisquer planos de ataque e as 
identidades das pessoas potencialmente envolvidas neles, para assim prevenir a perda de mais vidas. A restrição 
ao direito dos três primeiros requerentes a um advogado era de natureza temporária, uma avaliação 
individual dos seus casos ocorreu e havia uma sustentação na lei doméstica para tal restrição [...] 
Aplicando os mesmo critérios para o quarto requerente, achamos impossível concluir que a polícia não 
poderia também invocar, no caso dele, razões convincentes que justifiquem a restrição temporária de seu 
direito a um advogado. (Grifo nosso) 
152PÉREZ DEL VALLE, Carlos. La fundamentación iusfilosófica del derecho penal de enemego: precisiones 
sobre la interpretación de Kant. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n. 10-03, 2008, p. 11.	
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absurda, ainda assim, não há de se conceber sua aplicação, visto que a ciência penal, pela sua 

ultima ratio, deve ter todas as possibilidades de incidência bem delineadas. 

À guisa de conclusão, o Direito Penal do Inimigo de Günther Jakobs não é apenas uma 

proposta subjetiva por demais, mas apresenta o perigo de adequar-se a contextos 

democráticos vulneráveis, o que ocorre quando países de potencial bélico e capacidade de 

influência a nível mundial são atingidos por atentados terroristas. Molda-se o estereótipo de 

criminoso à etnia do(s) acusado(s), de modo que toda a população semelhante passa a sofrer 

preconceito em razão de sua aparência – relembrando, infelizmente, os efeitos da Escola 

Positiva liderada por Lombroso em cima de uma parcela específica da sociedade. 

 

4.2 QUANDO “A CARAPUÇA SERVE”: A RELAÇÃO ENTRE O FENÔMENO DA 

SUJEIÇÃO CRIMINAL E A DOUTRINA JURÍDICO-PENAL DE JAKOBS 

 

The person becomes the thing he is described as being.153 
(Frank Tannenbaum) 

 

 O termo sujeição criminal, suscitado em diversos escritos da Antropologia e da 

Sociologia, ajuda a compreender os efeitos do Direito Penal do Inimigo para além da punição 

prospectiva, incremento e crueldade nas penas, características já mencionadas que assinalam 

tão fortemente a proposta jurídico-penal de Günther Jakobs. Há consequências, também, no 

modo como os membros das minorias estigmatizadas enxergam a si, moldando a sua 

identificação e autoconsciência enquanto seres sociais. 

 Michel Misse apresenta brevemente o conceito de sujeição criminal em sua tese de 

doutorado154, não sem antes explicar que, para compreendê-lo, é preciso perceber que existem 

duas concepções de mundo: o mundo normal, no qual nós vivemos – recupera-se aqui a noção 

de nós e eles já apresentada em momento anterior – e um mundo à parte por eles habitado, o 

mundo do crime155. Dentro do universo paralelo da criminalidade, o sujeito denominado como 

bandido é assim rotulado, majoritariamente, pela interpelação da polícia e da moralidade 

                                                
153Tradução: A pessoa torna-se aquilo tal qual a descrevem. (TANNEMBAUM, Frank. Crime and the 
Community. Columbia University Press, 1938) 
154MISSE, Michel. Malandros, marginais e vagabundos & a acumulação social da violência no Rio de 
Janeiro. Tese (Doutorado em Sociologia) - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1999. 
155Ibid., p. 71. 
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pública156, relembrando as reflexões proporcionadas pela teoria da labelling approach acerca 

de “quem define quem”.  

 Dentro da categoria “bandido”, tantas outras subdivisões são invocadas: de 

“malandros” a “marginais” e “vagabundos”157. Apesar de identificarem atuações diferentes, 

foram assim distribuídas tomando como base a trajetória de vida ou uma experiência social 

daqueles que ostentam os referidos rótulos. As expressões supracitadas não necessariamente 

definem a personalidade do agente e sua autoimagem, mas resumem-se a isolados 

descumprimentos da ordem. Ainda na condição de trajetória, aquela escolha comportamental 

é assimilada pelo autor dos delitos como desvios pontuais, valorados de modo negativo no 

âmbito social e praticados com maior ou menor frequência. 

No entanto, a sujeição criminal é fenômeno com o qual o criminoso pode lidar. Na 

possibilidade de haver a transição da trajetória de vida ou da experiência social para a 

identidade do indivíduo, vê-se um processo de aceitação do estigma; nesta metamorfose, o 

rótulo negativo que recebia da sociedade passa a ser interpretado positivamente pelo 

criminoso, concluindo o processo de sujeição criminal – a nomenclatura “bandido”, a 

princípio vilipendiosa, é incorporada como qualidade. 

Em contrapartida, há também a possibilidade de não assimilação do rótulo158. No caso 

em tela, dentro do eles vê-se uma cisão: existe o eles que se identifica enquanto “bandido” e o 

eles que se enxerga diferente dos demais, pois não aceita a conotação pejorativa do termo e, 

porquanto, percebe-se tão somente como criminoso. A distinção entre as duas categorias será 

feita mais adiante e suas definições serão utilizadas na escrita deste tópico. 

 A aceitação da trajetória ou da experiência como identidade, no entanto, só ocorre em 

casos peculiares. Misse revela que, não por acaso, há uma afinidade entre os que passam pelo 

processo da sujeição criminal. São, em geral, acusados já de antemão estigmatizados na 

coletividade por diversas particularidades: pobreza, cor da pele, estilo de vida e bairro onde 

                                                
156MISSE, Michel. Crime, sujeito e sujeição criminal: aspectos de uma contribuição analítica sobre a categoria 
“bandido”. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 79, 2010, p. 17. 
157As distinções são trazidas nas obras de César Teixeira e Michel Misse aqui referenciadas. Em suma, o 
malandro é aquele que “gosta de briga, farra, mulher e bebida”. A expressão foi convertida, posteriormente, 
numa dissidência da nomenclatura “malandro”. O vagabundo, por fim, pode ser classificado como “legal” ou 
“bandido”. Este último utilizaria indiscriminadamente da violência, ao passo que o outro conhece as “regras do 
jogo”. (MISSE, Michel. Malandros, marginais e vagabundos & a acumulação social da violência no Rio de 
Janeiro. Tese [Doutorado em Sociologia] - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1999; TEIXEIRA, César Pinheiro. A construção social do “ex-bandido”: um estudo sobre sujeição 
criminal e pentecostalismo. Dissertação [Mestrado em Sociologia com concentração em Antropologia] - UFRJ / 
IFCS, Rio de Janeiro, 2009) 
158TEIXEIRA, César Pinheiro. A construção social do “ex-bandido”: um estudo sobre sujeição criminal e 
pentecostalismo. Dissertação (Mestrado em Sociologia com concentração em Antropologia) – UFRJ / IFCS, Rio 
de Janeiro, 2009, p. 53. 
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moram. A assimilação do eventual modus operandi como parte de suas personalidades pode 

ser interpretada como característica de quem já sabe que dificilmente conseguirá reverter a 

impressão deixada na sociedade, à primeira vista negativa. Por conseguinte, levam a 

incriminação em seu âmago, pois têm consciência que será uma constante em suas vidas. 

Com efeito, importa mencionar que pode haver incriminação sem sujeição criminal, 

mas a sujeição criminal implica em incriminação prévia. Em outras palavras, a incriminação é 

vista como uma medida objetiva, merecida por quem comete determinado ato ilícito em dada 

situação159. No entanto, o crime é enxergado como um erro pontual quando ocorre para 

aqueles que cometem delitos não em virtude de suposto determinismo biológico ou social, e 

sim por eventualidade não vinculada ao seu caráter. Violam o pacto social momentaneamente, 

não tendo como objetivo final a sua completa depredação. Portanto, são criminosos-cidadãos 

e, como tais, devem ser sentenciados ao cumprimento de uma pena que terá a função de mera 

reafirmação da ordem. Os “bandidos”, no que lhes concerne, sofrem o processo de 

incriminação – isto é, na sua dimensão objetiva –, mas não só isso: estão alguns degraus 

abaixo na escada da valoração humana, merecendo um desprezo a mais quando da prática de 

crimes. São, em essência, aqueles submetidos ao processo de sujeição criminal, absorvendo-a 

como parte de seu eu ou não. 

O preconceito vivenciado por quem passa pela sujeição criminal é tão reiterado em 

seu cotidiano que é difícil desvincular-se dele, restando poucas oportunidades para rebater ou 

abandonar a identidade pública estigmatizada. É fácil perceber que há uma diferença deles em 

relação aos criminosos, pois, por exemplo, quem pratica crimes de colarinho branco 

raramente é tratado pela pejorativa nomenclatura de “bandido”, muito porque nega que aquela 

conduta desviante específica faça parte de sua identidade – e a sociedade aceita esta suposta 

exceção comportamental, não raro relevando o ocorrido ou não lhe conferindo a gravidade 

merecida. 

Assim, quando o crime é cometido por “bandidos”, há uma maior ênfase no autor do 

delito. Noutro giro, o criminoso não sofre o realce em sua subjetividade, mas na transgressão 

que comete. Em síntese: o bandido é punido pelo Direito Penal do autor, ao passo que o 

criminoso é sancionado pelo Direito Penal do fato; como é possível deduzir, a partir do 

momento em que o foco passa a ser o agente, e não o seu curso de ação, rememora-se o 

positivismo criminológico já tratado nesta monografia. 

                                                
159MISSE, Michel. Malandros, marginais e vagabundos & a acumulação social da violência no Rio de 
Janeiro. Tese (Doutorado em Sociologia) - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1999, p. 72-73. 
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Ademais, a especificidade do público no qual ocorre o fenômeno da sujeição criminal 

é explicada por Michel Misse partindo de um referencial histórico e local. As pesquisas que 

conduziu para a produção de seu escrito revelam que, “pelo menos a partir de meados dos 

anos 1950”160, a cidade do Rio de Janeiro presencia o massacre de pequenos ladrões, 

submetidos a punições degradantes não em razão dos crimes cometidos, mas sim porque 

identifica-se neles a propensão para a prática reiterada de delitos – passam a ser enxergados 

como criminosos contumazes.  

É possível sincronizar tal conclusão com as colocações de Jakobs: presume-se que não 

haverá mais cumprimento às expectativas normativas generalizadas por parte daqueles 

indivíduos, fazendo com que suas mortes sejam encaradas com naturalidade e, por vezes, 

como uma necessidade para a manutenção da paz social. Na visão do antropólogo: 

 
Também por isso podemos considerar que a sujeição criminal é um processo de 
criminação de sujeitos, e não de cursos de ação. Trata-se de um sujeito que 
“carrega” o crime em sua própria alma; não é alguém que comete crimes, mas que 
sempre cometerá crimes, um bandido, um sujeito perigoso, um sujeito 
irrecuperável, alguém que pode se desejar morto, que seja matável. No limite da 
sujeição criminal, o sujeito criminoso é aquele que pode ser morto.161 
 

Para aqueles que absorvem a identidade de bandido, a falta de perspectiva em uma 

posterior mudança no modo como são percebidos pela sociedade faz com que vislumbrem 

uma única reação viável: assumir publicamente sua identidade “má”, ou tornar-se indiferente 

ao status negativo que lhe atribuem. Os indivíduos estigmatizados que vivenciam o processo 

de sujeição criminal passam a impor-se pelo medo, porque é esta a única forma de se fazerem 

enxergar e ouvir em um mundo que prefere ignorá-los. São indivíduos cientes do desejo 

generalizado de neutralizá-los, mas, ainda assim – ou exatamente por isto –, às vezes aceitam 

a sua condição e pretendem abandonar as condutas desviantes somente “quando chegar a 

hora”162. 

 Na busca de compreender a origem do comportamento desviante que desemboca na 

assimilação da condição de “bandido” pelo criminoso, é possível inferir uma relação íntima 

entre a sujeição criminal e o tráfico de drogas. Em sua dissertação de mestrado, Teixeira 

suscita o questionamento: em que medida a violência necessária para a condução e 

                                                
160MISSE, Michel. Malandros, marginais e vagabundos & a acumulação social da violência no Rio de 
Janeiro. Tese (Doutorado em Sociologia) - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1999, p. 18. 
161Id. Crime, sujeito e sujeição criminal: aspectos de uma contribuição analítica sobre a categoria “bandido”. 
Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 79, 2010, p. 21. 
162Ibid., p. 26. 
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organização do tráfico passa a ser assimilada pelo indivíduo que dele participa, fazendo com 

que sua autoimagem seja a de “naturalmente bandido”? A partir deste ponto, então, revela que 

não pretende esgotar o assunto ou mesmo chegar a uma conclusão, mas demonstrar a relação 

que nota, por vezes, entre tráfico e violência. Para isso, o autor narra história de pessoas que 

internalizam e outras que negam o processo de sujeição criminal. 

Ademais, observa-se que a hierarquia e o respeito aos elos de confiança que sustentam 

o comércio ilegal de drogas pode suscitar violência, por exemplo, contra os delatores que 

desafiam o sustentáculo da organização criminal e traem a causa a princípio abraçada em 

troca de abrandamento em suas penas. A repetida punição para os que descumprem as “leis 

locais” do morro e o código de ética autônomo dos traficantes pode transformar os 

aplicadores dos castigos em verdadeiros algozes, naturalmente conduzidos por instintos 

violentos e, antes disso, pelo medo de eles mesmos sofrerem punições caso ajam com 

conivência frente aos “traidores”.  

Como consequência da absorção cultural da violência, é comum ver nos guetos e nas 

favelas o mundo do crime ser representado com muita naturalidade desde cedo. Por este 

ângulo é que se firma a análise de Eduardo Dullo163: as crianças, não raro, brincam simulando 

os afazeres do tráfico de drogas. O comentário é feito em referência à obra de Teixeira, a qual 

descreve as brincadeiras dos mais jovens como reprodutoras da hierarquia existente no 

comércio ilegal de drogas – há quem seja o “gerente”, os “viciados”, os “soldados” e os 

“olheiros” da “boca-de-fumo”164. Sem dúvidas, as crianças vislumbram em seu cotidiano 

pessoas que amam e respeitam profundamente envolvidas na prática do tráfico, posto que são 

reprodutoras dos exemplos que veem de forma reiterada. 

Nas palavras de Teixeira, as brincadeiras das crianças são “exercícios de determinados 

habitus, parte de seu aprendizado e consolidação”165. De diversão infantil evolui-se para a 

prática efetiva do tráfico de drogas, mercado que encontra sua produção setorizada, 

principalmente, à margem da sociedade “de bem”. Em razão do quadro apresentado, há um 

estereótipo de “bandido” ligado, em sua essência, ao comércio ilegal de entorpecentes, 

enquanto o portador de drogas flagrado nos bairros nobres é, em última instância – quando a 

quantidade encontrada não é considerada para consumo próprio –, um criminoso-cidadão 

                                                
163TEIXEIRA, Cesar Pinheiro. A construção social do ex-bandido: um estudo sobre a sujeição criminal e 
pentecostalismo. Rio de Janeiro: 7 letras, 2011 apud DULLO, Eduardo. A construção social do “ex-bandido”. 
Debates do NER, Porto Alegre, ano 14, n. 24, 2013, p. 278. 
164TEIXEIRA, César Pinheiro. A construção social do “ex-bandido”: um estudo sobre sujeição criminal e 
pentecostalismo. Dissertação (Mestrado em Sociologia com concentração em Antropologia) – UFRJ / IFCS, Rio 
de Janeiro, 2009, p. 44. 
165Ibid., p. 46. 
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sobre o qual não recaem os estereótipos característicos daqueles que sofrem o processo de 

sujeição criminal. Neste caso, a sua pena será aplicada como mera reação contra-fática, 

conforme reflexão já suscitada, sem que implique em absorção de estigmas à sua identidade. 

A visão do mercado de drogas como um perigo à incolumidade pública ofertado quase 

com exclusividade pelos mais pobres é uma das explicações possíveis para a porcentagem de 

presos, sentenciados e provisórios, pelo crime de tráfico de drogas. No mais das vezes, o porte 

apreendido seria suficiente para qualificar o consumo, mas indivíduos estigmatizados 

raramente podem se dar ao luxo de usufruir da distinção entre traficante e consumidor. Como 

resultado, 27% das pessoas privadas de liberdade no Brasil são acusadas do tráfico de 

entorpecentes166, o que corresponde a mais de um quarto dos tipos penais cometidos. No 

entanto, é difícil haver punição aos membros das classes mais privilegiadas, contribuindo para 

que as prisões estejam lotadas de “bandidos” – e não de criminosos. 

 O fenômeno da sujeição criminal é tão enraizado na mente do “bandido” que o seu 

abandono é possibilitado somente após um choque de realidade, geralmente enfrentado na 

prisão. Tanto é que se atribui à qualidade de “ex-bandido” um respeito em patamar mais 

elevado, haja vista a concepção de que houve uma reforma de vida, na essência do indivíduo. 

Ex-presidiário, por seu turno, é tão somente aquele que sai da prisão mas continua a carregar 

pela sua existência o estigma característico de quem já esteve privado de liberdade167.  

O referido processo de mutação no caráter do até então bandido é, por vezes, 

proporcionado através de uma conversão religiosa. César Teixeira, em sua dissertação, atribui 

à relativamente recente onda do neopentecostalismo a “cura” – termo utilizado com 

frequência pelos “ex-bandidos”168 – da índole dos indivíduos que já carregaram a referida 

alcunha. A relação entre religião e abandono da identidade proporcionada pelo processo de 

sujeição criminal não será minuciado nesta monografia, mas merece menção para que se 

compreenda a dimensão do peso que carrega quem é estigmatizado, podendo superá-lo, 

supostamente, apenas através de forças superiores. 

 Por todo o exposto – que suscitaria muito mais reflexões –, conclui-se que o Direito 

Penal do Inimigo instiga a deterioração da identidade do indivíduo, disseminando o medo que 

se deve sentir daqueles que seriam permanentes desafiadores da ordem, isto é, os ditos 
                                                
166BRASIL. Levantamento Nacional de informações penitenciárias: INFOPEN – Junho de 2014. Brasília: 
Ministério da Justiça, 2014, p. 69. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-
relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
167TEIXEIRA, Cesar Pinheiro. A construção social do ex-bandido: um estudo sobre a sujeição criminal e 
pentecostalismo. Rio de Janeiro: 7 letras, 2011 apud DULLO, Eduardo. A construção social do “ex-bandido”. 
Debates do NER, Porto Alegre, ano 14, n. 24, 2013, p. 276. 
168Em visita à APAC situada na cidade de Macau, realizada no dia 31 de outubro de 2016, a autora deste trabalho 
ouviu muitas referências dos próprios recuperandos (oito, no total) aos poderes curativos de Deus em suas vidas. 
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criminosos “contumazes”. O processo faz acreditarem, não raro, que as suas vidas estão 

fadadas ao fracasso social. Em razão de tal fardo inexorável, a sujeição criminal opera-se, em 

certos casos, sendo absorvida enquanto parte da personalidade do “bandido”. 

 

4.3 ANÁLISE DO FILME MINORITY REPORT À LUZ DO DIREITO PENAL DO 

INIMIGO E A ATUAL PREOCUPAÇÃO COM O NEOLOMBROSIANISMO 

 

No princípio deste trabalho, fez-se referência à construção de críticas ao Direito Penal 

do Inimigo por meio de uma obra cinematográfica. O auxílio do Cinema na compreensão das 

complexidades humanas tratadas pelo Direito é abordado por Morton Medeiros com 

profundidade em seu artigo Direito e Cinema: uma conciliação possível?169, no qual fala 

sobre a sedução provocada pelas experiências sensoriais e audiovisuais dos filmes, efeitos 

eficazes para atrair o interesse de estudantes e profissionais da área jurídica às pautas 

discutidas. 

Especificamente no que diz respeito à Criminologia analisada através da Sétima Arte, 

opina Fábio Ataíde170 que as refutações direcionadas ao positivismo criminológico com a 

intenção de sepultá-lo, a princípio, não foram suficientes para que blockbusters parassem de 

ser produzidos representando o criminoso como sujeito patológico. Apesar de não 

exemplificar nenhum filme com este viés, o autor não deixa de considerar que a reprodução 

de discursos conservadores acerca do sistema penal podem ser oriundos de representações 

vistas no Cinema. A despeito disso, obras com tom crítico e capazes de provocar reflexões 

sobre a nossa falibilidade na condução da questão penitenciária e penal, de modo geral, 

também são produzidas – e serão exemplos destes filmes que mencionará em seu artigo, o 

qual aqui não será esmiuçado.  

Como amostra da aproximação entre Direito e Cinema, defendida por Morton 

Medeiros, e pela necessidade de fomento a uma Criminologia crítica nas obras 

cinematográficas, conforme aponta Fábio Ataíde Alves, é cabível mencionar o filme Minority 

Report171. Lançado em 2002, dirigido por Steven Spielberg e protagonizado por Tom Cruise, 

                                                
169MEDEIROS, Morton Luiz Faria de. Direito e Cinema: uma conciliação possível? Revista Jurídica In Verbis, 
Natal, ano XIV, n. 25, 2009. 
170ALVES, Fábio Wellington Ataíde. A criminologia cinematográfica crítica: um estudo em torno de “Deus da 
Carnificina”. In: FERNANDES, Fernanda Holanda; MACEDO, Nathália Brito de; et al. (orgs.); MEDEIROS, 
Morton Luiz Faria de (coord.). O Direito na arte: diálogos entre o Cinema e a Constituição. Mossoró: Sarau das 
Letras, 2014, p. 60. 
171SPIELBERG, Steven. MINORITY Report. [Filme] EUA: Twentieth Century Fox Film Corporation, 2002. 



79 
 

no papel do chefe de polícia John Anderton, a película apresenta contexto no qual é possível 

prévia punição ao cometimento de assassinatos. 

A história se passa em 2054 e é ambientada na cidade de Washington D.C. (distrito de 

Columbia), onde se desenvolve por seis anos um programa de prevenção a homicídios que se 

propõe expandir para o resto dos Estados Unidos da América. O criador do programa, Lamar 

Burgess, defende a sua inserção em outros estados em razão de um decrescimento e posterior 

estagnação nos índices de homicídios: em cinco anos não foram registradas ocorrências deste 

tipo penal. 

 O programa consiste, basicamente, na precognição da prática dos crimes por três 

agentes dotados de visão futura, chamados de precogs. Em síntese, a visão do futuro 

concebida pelos dotados deste dom é transferida para uma tela de computador e os oficiais 

são avisados da futura prática, alcançando o local onde seria cometido o delito e privando 

instantaneamente de liberdade o futuro criminoso. No filme, os representantes do 

Departamento de Justiça clamam pelo fim do programa, que leva à prisão pessoas que não 

chegaram a, de fato, cometer o crime previsto. 

 A trama engata quando John Anderton é abordado por Agatha, uma das precogs, que o 

avisa de um iminente homicídio; posteriormente, descobre-se que o potencial assassino se 

tratava do próprio chefe de polícia. O desenrolar da história leva a crer que o crime previsto 

por Agatha constitui-se em um falso positivo, isto é, uma falha em seu aparato responsável 

por visualizar o crime que, em verdade, não chegaria a acontecer – ou, pelo menos, não nas 

circunstâncias enxergadas. Em defesa do método que implantou, Burgess afirma que não 

havia possibilidade de engano ou até mesmo de divergência entre as visões proporcionadas 

aos precogs. Mais à frente, no entanto, descobre-se que não apenas as diferenças na 

precognição são possíveis, como são registradas em um relatório minoritário (o Minority 

Report ao qual faz referência o título do filme). 

 Apesar de ser ambientado num futuro que, a princípio, pode parecer distante, as 

reflexões proporcionadas pelos dilemas apresentados no filme não são apenas atuais, mas 

também imprescindíveis quando se pensa em planejamento de políticas sociais e aplicação do 

poder punitivo. Um dos primeiros impasses suscitados pela trama, de acordo com Barbara 

Hudson em seu artigo Minority Report: prevendo o futuro na vida real e na ficção172, é o de 

se tudo vale a pena na prevenção do delito. A autora questiona se o propósito de refrear os 

                                                
172HUDSON, Barbara. Minority Report: prevendo o futuro na vida real e na ficção. In: ZACKSESKI, Cristina; 
DUARTE, Evandro Piza (Orgs.). Criminologia & Cinema: Perspectivas sobre o Controle Social. Brasília: 
UniCEUB, 2012. 
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índices criminais encontra alguma barreira ético-moral, ou se não há limites para 

supostamente lutar em prol do bem comum. De pronto, encontra vários problemas que vêm 

juntos à incessante busca pela premeditação do crime e que merecem ser postos à análise. 

 Sem dificuldade, é possível estabelecer uma relação com o Direito Penal do Inimigo à 

precognição e ao encarceramento prévio desejado pelo programa. Mas, para além disso, 

“inocentes” também sofrem com a medida. Por exemplo, a rotina dos precogs é vertida em 

trabalho incessante em prol do projeto, impedindo que se divirtam e levem uma vida normal 

como os cidadãos comuns que são. Para que possam continuar prevendo os homicídios, os 

três ficam presos a um grande tanque onde recebem fluidos nutritivos, com o escopo de que 

permaneçam buscando incansavelmente por visões. A um só momento, a precognição 

prejudica tanto os perseguidos quanto os que fornecem a previsão, pois tolhe a liberdade de 

ambos. 

 Ademais, cumpre frisar o já mencionado problema dos falsos positivos. O termo é 

utilizado em políticas de planejamento social e do poder punitivo, em especial no que diz 

respeito ao combate à reincidência. A intenção é, precisamente, elaborar método capaz de 

saber quem seria o criminoso reincidente e aquele que não voltaria a praticar delitos. O filme 

mostra que o intento de prever crimes, mesmo munido de tecnologia de ponta, é falível. 

Imagine-se, então, uma apuração feita a olho nu e baseada no achismo: se alguém é 

desempregado e praticou um crime significa que, em liberdade, voltará a cometê-lo? Não há 

como saber. E o pior: mantê-lo preso perpetua a incerteza, pois não lhe é dada a chance de 

provar-se alguém capaz de respeitar a ordem social, uma vez que está encarcerado e não volta 

ao convívio coletivo. 

 Se a problemática dos falsos positivos é existente, há de se deduzir que a possibilidade 

dos falsos negativos também é uma preocupação. Ao passo em que a reincidência de um falso 

positivo é afirmada e poderia jamais vir a se concluir, a crença no cumprimento à ordem por 

um indivíduo que já praticou crimes também pode estar errada. Em suma, não há método 

eficaz de distinção entre potenciais reincidentes ou não, mas o sistema penal e penitenciário 

elaborou o seu padrão: pessoas de certa identidade racial, cultural e/ou religiosa são mais 

propensas a serem privadas de liberdade sob a escusa de serem mais ameaçadoras à 

sociedade. 

 Recuperam-se neste ponto as colocações feitas previamente sobre o processo de 

sujeição criminal e a sua criação de criminosos contumazes, em consonância com a doutrina 

jurídico-penal de Günther Jakobs. Os criminosos-cidadãos, estabelecendo vínculo com a 

questão dos falsos positivos e negativos, seriam aqueles que não incidiriam de novo no 
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mundo do crime. Portanto, merecem um voto de confiança e cumprem penas inaugurais 

brandas. Os criminosos-inimigos, noutro giro, são enxergados no mais das vezes como 

reincidentes presumidos. Em razão disso, colocá-los novamente para o convívio social seria 

um risco. 

 Outrossim, cabe discussão acerca da flexibilização à proibição de homicídios. Regra 

geral, ocorrências envolvendo legítima defesa não constituem crime. No entanto, há debate 

acerca da legítima defesa tardia ou postergada em situações de violência doméstica. A 

exclusão de antijuridicidade que se possibilita em casos de legítima defesa só é justificada, a 

priori, caso a reação da vítima seja espontânea e imediata à grave ameaça, respeitando a 

proporcionalidade da ação de seu agressor. Contudo, em certas situações, há um descompasso 

na força física dos envolvidos – é o caso, na maioria das vezes, de marido e mulher. Quando a 

esposa é maltratada fisicamente pelo seu companheiro, reiteradas vezes, é possível que a sua 

resposta seja um tanto depois da violência, pois necessita que o homem esteja indefeso e, 

portanto, vulnerável ao seu ataque. É o que justifica o fato de em geral aguardarem o algoz 

adormecer para, só então, intentar-se algo mais extremo a fim de fazer cessarem as repetidas 

agressões.   

 Em um mundo capaz de prever crimes de homicídio indistintamente, ocorreria de tal 

situação ser interpretada como um assassinato “comum”. O conceito de legítima defesa tardia 

ainda é frágil, pois, em contextos errados, pode ser utilizado para justificar uma vingança 

privada tardia indevida. De toda sorte, o caso apresentado referente à violência doméstica é 

intrigante e abriu portas para discussão em diversos países173. 

 Tantos outros exemplos de seletividade punitiva e homicídios “justificáveis” – como a 

eutanásia de familiares e amigos em situação grave e irrecuperável de saúde, por exemplo – 

poderiam ser apresentados. No entanto, a principal reflexão trazida pelo filme já foi firmada: 

há um preço alto a se pagar quando a humanidade propõe uma máquina que prevê os 

movimentos de alguém. Pensamentos e conjecturas são particulares e, se assim não fossem, a 

raça humana perderia sua identidade, marcada pela liberdade e autonomia.  

 Apesar de todos os problemas, há quem defenda a implantação do método. Richard 

Berk, responsável pelo departamento de Criminologia e Estatística da Universidade da 

Pensilvânia, escreve em sua página pessoal174: “[...] death penalty serves as a general 

                                                
173HUDSON, Barbara. Minority Report: prevendo o futuro na vida real e na ficção. In: ZACKSESKI, Cristina; 
DUARTE, Evandro Piza (Orgs.). Criminologia & Cinema: Perspectivas sobre o Controle Social. Brasília: 
UniCEUB, 2012, p. 40. 
174UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA. Richard Berk. Department of Criminology. Disponível em: 
<http://crim.sas.upenn.edu/people/faculty/richard-berk>. Acesso em: 4 nov. 2016. 
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deterrent, and forecasts of criminal behavior and/or victimization using statistical/machine 

learning procedures”175. Significa dizer que ele acredita na possibilidade de previsão de 

comportamentos criminosos, destacando o potencial que uma análise estatística detém para 

antecipá-los.  

 Ainda que tantos outros problemas do filme tenham sido apontados previamente, o 

criminólogo utiliza Minority Report como suporte à sua ideia e resolve ignorar todos os 

pontos negativos da obra, apesar de reconhecê-los. Berk revela que sua proposta utiliza um 

algoritmo para desenvolver padrões de indivíduos  que representam perigo à sociedade. Em 

vídeo176 que trata sobre sua iniciativa, o professor fala que o principal mecanismo para 

estabelecer perfis criminosos seria o mesmo aparato que possibilita a análise de buscas e 

interesses de alguém na internet, fazendo com que anúncios de publicidade apareçam sobre 

assuntos afins. De igual modo, a coleta de dados fornecidos por determinado indivíduo 

quando utiliza seu computador também pode ser direcionada para proteger a sociedade da 

ameaça que representa – justificando, portanto, a sua privação de liberdade antes que chegue a 

cometer algo. 

 Consternado com o proposto pelo professor Berk, Salah Khaled Jr. faz comentário 

muito acertado à situação e em total consonância com todo o exposto neste trabalho. Diz o 

jurista, in verbis: 

 
Qualquer leitor minimamente familiarizado com lugares comuns da Criminologia 
está ciente de que conceitos como a cifra negra177 colocam completamente em 
questão o postulado do qual parte o professor: a fronteira entre "criminosos" e "não 
criminosos" é absolutamente borrada. Simplesmente não há como dividir a 
sociedade em "criminosos" e "não criminosos": o máximo que se poderia pensar é 
em "criminosos descobertos" e "criminosos não descobertos", o que inevitavelmente 
deve levar em conta não só a ideia de seletividade penal, mas principalmente o que 
já está consolidado desde Becker: não há crime sem um complexo processo de 
interação social. O "fator comum" entre as pessoas que "cometeram crimes" é 
simples: foram alcançadas pelo sistema penal, enquanto outras – por inúmeras 
razões – não foram.178 (Grifo nosso) 

  

 Como se sabe, o algoritmo que o professor pretende criar identificará, em sua maioria, 

duas etnias de indivíduos naturalmente estigmatizados nos EUA: latinos e negros, que já 

                                                
175Tradução: A pena de morte serve como um método de dissuasão geral, assim como previsões de 
comportamento criminoso e/ou vitimização utilizando procedimentos de estatística/aprendizagem por meio de 
máquinas. 
176RICHARD Berk: Forecasting Criminal Behavior and Crime Victimization. Youtube. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=rolFHPegLVQ>. Acesso em: 4 nov. 2016. 
177Conceito já apresentado no tópico 2.3. 
178NEOLOMBROSIANISMO: pesquisador quer prever quais bebês vão virar criminosos. Justificando, 26 ago. 
2016. Disponível em: <http://justificando.com/2016/08/26/neolombrosianismo-pesquisador-quer-prever-quais-
bebes-vao-virar-criminosos/>. Acesso em: 4 nov. 2016. 
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sofrem o suficiente sem a existência de uma máquina, em tese, capaz de prever seus 

movimentos e intenções. No entanto, Berg não parece estar preocupado com os resultados 

imprecisos do aparato, num pensamento que mais parece uma visão utilitarista do poder 

punitivo: os fins justificam os meios, ainda que estes impliquem exacerbada incriminação – e, 

seguindo as observações do tópico anterior, a sujeição criminal – de indivíduos pertencentes 

às minorias. 

 Em relativização esdrúxula do problema, no referido vídeo o professor Berg compara 

as pessoas com personagens da saga Star Wars: os Darth Vaders seriam os criminosos, ao 

passo que os inocentes seriam Luke Skywalkers; possivelmente o fez para angariar risadas da 

plateia e uma melhor aceitação às suas propostas. Reformula a colocação para propor a 

seguinte pergunta: seria pior libertar Darth Varder’s ou prender por engano Luke 

Skywalker’s? O professor não tem o ego de Lamar Burgess – embora chegue perto –  e, ao 

revés do idealizador do programa no filme analisado, Berg relata que a sua invenção tem uma 

eficácia de 80 a 90%, não sendo ainda infalível. Porém, para ele, o potencial erro de colocar 

algum inocente na prisão parece ser um preço justo a pagar – afinal, ele caminha na direção 

inversa da máxima “melhor um culpado solto do que um inocente preso”.  

 Por todo o exposto, é possível fazer inúmeras reflexões. A mais pujante, no entanto, 

talvez seja a legitimidade que se passa a ideias eugenistas sob o eufemismo do “é ciência”. 

Tantas outras ideias imaturas e segregacionistas já foram embasadas em estudos científicos à 

época de suas elaborações; apenas à guisa de exemplo, é possível citar, mais uma vez, Cesare 

Lombroso. 

 A atenção positiva que recebe a teoria de Berg é só mais um exemplo, dentre tantos 

outros, de que toda cautela ainda é pouca frente ao crescente neolombrosianismo que impede 

o definitivo sepultamento do positivismo criminológico. Seja incentivando o ódio e o medo 

diante do terrorismo nos Estados Unidos e na Europa, seja legitimando o massacre seletivo 

dentro dos guetos brasileiros e latino-americanos ou até mesmo quando a mídia propaga um 

discurso punitivista. Todas as variáveis apresentadas têm íntima relação, ainda que 

aparentemente diferentes: ensinam a temer o inimigo, desde que ele não se pareça com 

“você”.  

  

 

  

 

 



84 
 

5 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho procurou abordar a temática do estigma de modo interdisciplinar, 

buscando a todo tempo provocar um diálogo entre as ciências humanas e sociais. Apesar da 

pesquisa vertida para a composição desta monografia, é inevitável que a conclusão 

apresentada seja, de certa forma, inconcludente. Há extensa bibliografia sobre a 

estigmatização e suas consequências, origens, reflexos e motivações; no entanto, ao fim, as 

frustrações convergem para um ponto nevrálgico: pouco se produz efetivamente acerca de 

como vencer o problema. Não por falta de interesse dos pesquisadores ou acadêmicos 

envolvidos na área, mas porque, até então, o preconceito parece uma barreira intransponível. 

 Em consonância com o exposto neste escrito, a gênese da incidência do estigma no 

Direito foi atribuída, ainda que parcialmente, à Escola Positiva da Criminologia. É provável 

que Lombroso e os demais responsáveis por propagá-la, à época, não soubessem os impactos 

que causariam à organização do sistema penal até o século XXI. Mas a verdade é que, 

trabalhando no incerto campo do “e se”, caso a referida corrente não fosse considerada 

responsável pela propagação do preconceito, outra teria aparecido em seu lugar. Mais recente 

ou mais antiga, porém, com a semelhante intenção de separar o joio do trigo, os bons e os 

maus, o feio e o belo – e, por óbvio, todas estas distinções culminariam na justificativa da 

seletividade punitiva do Estado. Afinal, a necessidade humana de classificar pessoas e grupos 

sociais, definindo seres impróprios à convivência, pode ser considerada atemporal. 

 A absorção do positivismo criminológico no Brasil, em particular, foi possibilitada 

diante de um quadro de vulnerabilidade cultural característico da sua condição de colônia. 

Mas seria ingenuidade afirmar, contudo, que as intenções rotuladoras que supostamente 

facilitariam a identificação de criminosos não foram de grande serventia para a elite daquele 

tempo, como ainda hoje são para a atual. O que mudou nessa passagem de tempo foi a força-

motriz que alimenta a contínua disseminação de estereótipos suspeitos para a população, 

papel que hoje se pode conceder à mídia capitalista em seus mais variados veículos. 

 Como mencionado, a mídia ainda não encontrou um rival à altura que apresente dados 

contundentes para desmistificar as informações por ela veiculadas. Uma rápida autocrítica faz 

perceber, de pronto, que o motivo para tanto está logo à frente: os discursos em prol dos 

Direitos Humanos – aqui referidos de modo generalizado como qualquer um que pretenda 

tratar indivíduos como gente, o que não deveria ser pedir demais – estão concentrados, 

paradoxalmente, na “elite” intelectual do país. Isto é, nos universitários, professores, 
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pesquisadores, em suma: pessoas com acesso à educação superior e que a escolheram como 

foco de trabalho para propagar suas conclusões sobre o mundo desigual. 

 A mesma reflexão pode ser trazida, por exemplo, para o contexto das eleições. 

Candidatos políticos tensionados à esquerda não são votados pelas massas que tanto se 

beneficiariam de seu governo, e um dos motivos para tanto pode ser a falta de estratégia, 

planejamento e, sobretudo, de diálogo. Aqui, infere-se a urgência não apenas de uma 

linguagem acessível e de um discurso claro para a população, mas também de modos eficazes 

de propagá-los e de se fazer ouvir. 

 No mesmo sentido deve caminhar a Criminologia. Caso não pretenda ser interpretada 

como ciência que estuda o criminoso enquanto ser patológico, mas como saber que pretende 

desvelar os contextos sociais nos quais se optam pelos desvios – e como driblá-los – deve 

assumir uma posição mais popular e eminentemente externa à Universidade, possibilitando a 

propagação de seus estudos para quem deles precisa. É aqui onde se faz oportuna a 

Criminologia Cautelar, mencionada nesta monografia e tão bem analisada por Zaffaroni. 

 O foco principal da referida corrente deve ser a prevenção especial dos massacres, 

expressão adequada para definir o extermínio da pobreza e dos negros como forma de 

combate à criminalidade. Para que se alcance a reprovação de tais práticas por parte da 

sociedade – e não o seu incentivo, como ocorre atualmente –, a Criminologia Cautelar deve 

encontrar meios de neutralizar os dados maquiados veiculados pela mídia, através de políticas 

de disseminação do conhecimento e de capacidade crítica de acesso popular. Nesse ponto, 

justifica-se o desânimo do parágrafo inicial desta conclusão: como implantar as referidas 

“soluções”, sem o incentivo daqueles que detêm os meios para tanto? Reinicia-se o looping de 

fomento ao preconceito e, em sequência, do afogamento das intenções de exterminá-lo. 

 Ainda que o plano lograsse êxito, pouco adiantaria se os operadores do Direito não 

estiverem dispostos a incorporar o novo paradigma de aplicação da lei. Aqui, mais um 

desalento: como cobrar de estudantes e profissionais pouco atentos às demais ciências 

humanas que compreendam a importância de enxergar a pluralidade do mundo e as 

dificuldades tão heterogêneas que podem afligir um indivíduo? Seja através de leituras mais 

aprofundadas da Sociologia e da Filosofia, ou a partir da observação participante provocada 

pela Antropologia, o intento de conscientizá-los sobre as diferenças sociais seria alcançado 

com mais facilidade.  

 Mas há uma dificuldade a mais ainda não mencionada neste ponto. O avanço 

desenfreado da tecnologia, como bem retratado em Minority Report, pode ser outro vilão no 

combate às intempéries postas. A sedução provocada pela suposta capacidade de selecionar 
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futuros culpados e inocentes pode trucidar o ínfimo avanço democrático alcançado até então, 

haja vista a satisfação que traria à sociedade “de bem” por protegê-la dos mais variados 

crimes. É difícil vislumbrar um governo que não gostaria de contar com esse aparato, não 

apenas pela precognição que evitaria delitos, mas também pela economia que possivelmente 

proporcionaria. Não haveria mais razão de existirem tantos órgãos investigativos e unidades 

de polícia, pois as funções de evitar e solucionar crimes tornará-se obsoleta e dispensável. 

 No entanto, como se sabe, a precisão do método é incerta. O seu entusiasta Richard 

Berk já tratou de deixar claro que ainda não conseguiu a infalibilidade da invenção, mas que 

está caminhando para tanto. Mostrando-se entusiasmado com a ideia, o professor e 

pesquisador americano parece não se importar com a punição questionável do mero 

pensamento e de atos preparatórios por vezes insignificantes, além de ignorar toda a 

problemática exposta como a legítima defesa tardia e outros casos de flexibilização quanto à 

prática de crimes. 

 Defronte a todas as deficiências postas e frente às mais desanimadoras perspectivas, é 

difícil manter as esperanças de que um dia o quadro apresentado se reverterá. O que se vê, 

infelizmente, é o seu incremento: lideranças conservadoras e contrárias às minorias tomando 

posse em cargos do Congresso Nacional, na Presidência da República, uma mídia cada vez 

mais disseminadora do discurso de ódio e uma sociedade despreparada para criticar e 

questionar as informações que recebe nos veículos que propagam a informação. 

 O maniqueísmo que ainda divide a população mundial, nacional, regional e local entre 

mocinhos e bandidos ainda é uma realidade indigesta que atinge todas as esferas nas quais é 

possível perceber o mínimo contato entre humanos. Como enfrentá-lo, não se sabe ao certo. 

Conclui-se, portanto, que uma das medidas eficazes para tanto seria a disseminação de uma 

Criminologia Cautelar que atuasse junto ao povo, fazendo-o enxergar que punir 

desenfreadamente só gerará uma perpetuação da desigualdade e, por consequência, do crime. 
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