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O ENCARCERAMENTO FEMININO E A EDUCAÇÃO NO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ 

 
The female incarceration and education at the penitentiary administration institute 
in the state of Amapá 
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OAB-AP, Graduada em Pedagogia (UNIFAP, 2010), Direito (FABRAN, 2016), 
Especialização Psicopedagogia Institucional (META, 2010), Docência em Educação 
Penitenciária (UNIFAP, 2019), Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas 
Públicas (UECE, 2019), Doutorado em Educação em andamento (UFPA, 2020).  
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Roberto da Silva - Professor Livre Docente do Departamento de Administração Escolar 
e Economia da Educação, da Faculdade de educação da Universidade de São Paulo - 
USP. E-mail: kalil@usp.br  
 
Resumo: Este artigo busca analisar a influência da educação escolar através da visão 
da mulher privada de liberdade na Penitenciária Feminina do Estado do Amapá. O 
instrumento de coleta de dados foi o grupo focal, através das discussões foi possível 
identificar como as mulheres encarceradas avaliam o ensino que estão recebendo na 
Escola Estadual São José, escola está localizada no Instituto de Administração 
Penitenciária do Amapá (IAPEN). Das análises concluiu-se que diante de toda a 
adversidade na concretização do direito à educação, as mulheres-presas reconhecem a 
importância da educação para sua vida, sendo a educação escolar o caminho para 
garantir ou acessar os direitos sociais, o que de alguma forma contribui para sua 
vivência no ambiente intramuros e extramuros. 
 
Palavras-chave: Direito, Educação prisional. Encarceramento feminino. IAPEN. 

 
Abstract: This article seeks to analyze the influence of school education through the 
view of women deprived of liberty in the Female Penitentiary of the State of Amapá. 
The data collection instrument was the focus group, through the discussions it was 
possible to identify how incarcerated women evaluate the education they are 
receiving at the São José State School, a school located at the Amapá Penitentiary 
Administration Institute (IAPEN). From the analysis it was concluded that in the face of 
all the adversity in the realization of the right to education, women prisoners recognize 
the importance of education for their lives, with school education being the way to 
guarantee or access social rights, which in some way contributes to your experience in 
the intramural and extramural environment. 
 
Keywords: Right. Prison education. Female incarceration. IAPEN. 
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Sumário: 1. Introdução; 2. O encarceramento feminino no Amapá; 3. A educação 
escolar na percepção da mulher presa: análise do grupo focal; 4. Análise e discussão 
dos dados da pesquisa; 5. Considerações finais; 6. Referências bibliográficas. 
 

1. Introdução 

O número de pessoas privadas de liberdade no Brasil vem crescendo nos 

últimos anos. As estatísticas revelam que o número de mulheres encarceradas cresce 

mais do que de homens, conforme se pode confirmar através dos dados levantados 

pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), houve um aumento da população 

prisional feminina no país. 

Em junho de 2016, a população prisional feminina atingiu a 
marca de 42 mil mulheres privadas de liberdade, o que 
representa um aumento de 656% em relação ao total 
registrado no início dos anos 2000, quando menos de 6 mil 
mulheres se encontravam no sistema prisional, [...]. No mesmo 
período, a população Prisional masculina cresceu 293%, 
passando de 169 mil homens encarcerados em 2000 para 665 
mil homens em 2016 (BRASIL, 2017, p. 15).  

 

Devemos olhar com atenção para esse fato, pois historicamente às pessoas 

encarceradas de alguma forma é marginalizada e rotulada pela sociedade e mesmo 

depois de cumprir sua pena a pessoa continua sendo estigmatizada sócio e 

culturalmente, visto que carrega o rótulo de ex-preso, geralmente isso acontece com 

presos de baixa renda e pouca escolaridade. 

Para entender como ocorre a educação de pessoas privadas da liberdade no 

Estado do Amapá destaco, a título de revisão da bibliografia especializada, alguns 

estudos que foram localizados para subsidiar esta pesquisa. 

Edmar Souza das Neves (2017), professor da Universidade Federal do Piauí, 

verificou se as ações pedagógicas desenvolvidas no interior da escola do cárcere 

amapaense contribuem ou não para o processo de reinserção social e concluiu que a 

dinâmica do cotidiano da penitenciária influência o funcionamento da escola e isso faz 

com que a escola quase sempre não consiga trabalhar a favor da reinserção social da 

pessoa privada de liberdade. 

A pesquisa de Almiro Alves de Abreu (2008), professor da Universidade Federal 

do Amapá, buscou compreender e analisar a educação ministrada na Escola do 

Complexo Penitenciário do Amapá, pela visão do homem privado de liberdade, dos 

professores e dos gestores. E a conclusão do estudo foi que para os alunos privados de 

liberdade a educação escolar representa a oportunidade para sair do alojamento e 

poder passear no IAPEN, bem como, a possibilidade de se comunicar, haja vista que a 

pessoa privada de liberdade acredita que dificilmente conseguirá uma colocação 

profissional, “[...] uma vez que, o que aprende, não o ajuda para inseri-lo na sociedade 

em geral, seja pelo trabalho ou pela educação” (ABREU, 2008, p. 8). 
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Segundo Abreu (2008), quanto aos docentes, eles conseguem estabelecer a 

relação entre cultura em geral e a cultura prisional, de acordo com o estudo foi 

perceptível o empenho dos professores, porém as condições de trabalho são precárias. 

No que concerne aos gestores notou-se que estão empenhados em estruturar a 

escola. 

Eliane Leal Vasquez (2008, p.136), professora da Universidade Federal do 

Amapá, pesquisou a cultura prisional e a cultura escolar no Amapá, e sinalizou que: 

 
[...] o “corpus de conhecimento” desenvolvido ou 
compartilhado pelos professores aos alunos-presos do Instituto 
de Administração Penitenciária do Amapá difere do “corpus de 
conhecimentos e comportamentos” usados, vivenciados e 
acordados entre os sujeitos-humanos que compõem os grupos 
de cativos, uma vez que, o corpo docente dedica-se a 
promoção da cultura escolar dentro da instituição disciplinar 
prisional, enquanto que a população carcerária em decorrência 
das necessidades de sobrevivência desenvolve a cultura 
prisional, que no caso do sistema penitenciário amapaense, 
grosso modo, caracteriza-se pela criação, adaptação e recriação 
de formas de linguagens, normas de convivência e práticas 
prisionais [...]. 
 

Estudos como esses, dentre outros, são fundamentais, pois contribuem, 

disseminando informações que podem possibilitar mudanças e transformação de 

pensamentos a respeito da pessoa privada de liberdade e das condições estruturais da 

sociedade que insiste em aprisionar para ressocializar. 

Foucault (2018), por sua vez, relata que a prisão aciona um mecanismo que 

torna a pessoa presa infame, e isso faz com que ela, ao deixar a prisão, tenha somente 

a opção de voltar a delinquir. Para quebrar essa lógica perversa é necessário prover 

escolarização para as pessoas com restrição de liberdade. Segundo dados oficiais do 

DEPEN (2017, p. 34), o sistema prisional brasileiro tem 3,5% analfabetos; 51,35% não 

concluiu o Ensino Fundamental; 14,98% não concluiu o Ensino Médio e apenas 1,53% 

iniciou ou concluiu o Ensino Superior.   

 

2. O encarceramento feminino no Amapá 

Segundo a Lei de Execução Penal (LEP), o sistema prisional cumpre a missão de 

punir e ressocializar ao mesmo tempo (BRASIL, 1984). Para que a ressocialização seja 

possível é fundamental conhecer o contexto histórico e social da pessoa presa. O 

pesquisador, professor livre docente da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo (USP), Roberto da Silva (2018, p. 12) aponta que para as pessoas das classes 

populares falharam diversas instituições sociais como a família, a escola, a religião, a 
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sociedade e as políticas públicas na missão de prover oportunidades para que a pessoa 

hoje em privação de liberdade não enveredasse pelo caminho da criminalidade. 

Silva (2015, p. 45) pontua que a “[...] pena de privação da liberdade soa como 

sucedâneo da ineficácia das políticas industrial, fundiária, habitacional, educacional e 

social, sendo o sistema penitenciário a última instância por meio da qual se tenta 

corrigir essas deficiências estruturais”. 

A reflexão a respeito do contexto histórico e social da pessoa privada de 

liberdade é fundamental, tanto para a individualização da pena (LEP, 1984) quanto 

para a construção de uma proposta educacional seja capaz de conduzi-la para a 

superação dos múltiplos déficits que apresente.  

Por esta razão serão apresentados aqui os dados básicos que compõem o perfil 

das mulheres presas no estado do Amapá. A fonte primária para a coleta de dados foi 

a Carta Guia de Execução (documento expedido pelo magistrado, após a sentença), 

obtida junto ao Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) por meio de consulta eletrônica 

ao Sistema Tucujuris1.  

A consulta à Guia de Execução possibilitou extrair as seguintes informações a 

respeito da mulher presa, se está é: representada por advogado particular ou 

defensor público, faixa etária, primariedade e reincidências, profissão, raça, local de 

moradia, tipificação penal e grau de escolaridade. 

Os dados foram coletados com base no boletim interno do IAPEN que foi 

entregue a pesquisadora no dia 20 de agosto de 2018, quando estavam presas na 

Penitenciária Feminina do Amapá o total de 120 (cento e vinte) mulheres, distribuídas 

nos seguintes regimes: 33 (trinta e três) em prisão provisória, 40 (quarenta) no regime 

fechado, 42 (quarenta e dois) no regime semiaberto, 03 (três) em regime aberto, 01 

(uma) em Medida de segurança e internação e 01 (uma) em Medida de segurança e 

tratamento ambulatorial (GEA -Boletim Interno – IAPEN, 2018).  

De acordo com a fonte documental consultada (GEA - Boletim Interno - IAPEN, 

2018), a tipificação penal que mais leva mulheres para a Penitenciária do Amapá segue 

a tendência nacional - tráfico de drogas - com (45%) de incidência, em seguida estão os 

crimes de roubo (19%), homicídio (17%) e furto (12%), sendo que outros crimes 

somam 7%.  

Ainda segundo o DEPEN (BRASIL, 2017), a média nacional para o crime de 

tráfico de drogas é de 62% dentre a população prisional. Para Moura (2012), esse 

ilícito seduz as mulheres por diversos fatores, dentre eles por não exigir uso da força 

nem destreza física, além disso, 

O tráfico de drogas passa a representar uma real estrutura de 
oportunidades para as mulheres, não só pela oportunidade de 

 
1 Tucujuris: É um sistema de gestão processual eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá. Link: 

http://tucujuris.tjap.jus.br/tucujuris/pages/consultar-processo/  
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um retorno financeiro imediato, mas também pela 
predominância da informalidade do mercado e a virtual 
ausência de barreiras ao ingresso de mão-de-obra feminina 
nesse mercado. Alia-se a tudo isso o fato de que essa atividade 
remete, de alguma forma, para a esfera doméstica, espaço que 
as mulheres dominam e se identificam. (MOURA, 2012, p. 133) 

 

As mulheres presas no Amapá em sua maioria são jovens, o que se confirma na 

tabela 1 abaixo:  

 

PRESAS POR IDADE NO AMAPÁ 

 

IDADE TOTAL % 

18 A 24 15 12.5% 

25 A 30 34 28,33% 

31 A 35 28 23,33% 

36 A 45 33 27,5% 

46 A 60 08 6,67% 

+ 60 02 1,67% 

TOTAL 120 100% 

 

Tabela 1 - Percentual de presas por idade no Amapá.   

Fonte: Tribunal de Justiça do Amapá – Sistema Tucujuris. 

 

Da leitura da tabela depreende-se que o Amapá está seguindo a tendência 

nacional, segundo a qual 50% ou mais das mulheres que estão cumprindo pena 

privativa de liberdade em sua maioria são jovens. Pois, 64.16% das mulheres privadas 

de liberdade estão na faixa etária entre 18 a 35 anos, e as demais totalizam 35.84%. 

Ao analisar a idade e o crime cometido pela mulher encarcerada no Amapá, 

chama a atenção o fato de que a faixa etária das mulheres com mais de 46 anos (60% 

delas estão presas por tráfico, confirmando a tese de que não é necessária a força 

física). Constata-se que 66% dessas mulheres são reincidentes específicas, o que 

evidencia que esse crime vem se expandindo em todas as faixas etárias, sendo possível 

que se nenhuma providência for adotada pelas autoridades constituídas, pressupõe-se 

que no futuro exista a tendência de que pessoas com idades mais elevadas estejam 

frequentando o cárcere. 

 Ainda de acordo com as informações extraídas do Sistema Tucujuris, as 

mulheres encarceradas do Amapá, antes de ser levada a prisão, 60% declararam-se 

desempregadas ou que exerciam atividades somente no lar, 10% informou que era 

autônoma, 8,33% desenvolvia atividade no mercado informal (os famosos bicos), o 
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que não garante uma renda fixa, sendo trabalhos: de manicure, feirante, vendedor 

ambulante e diarista.  

Ao somarmos esses percentuais temos 78,33% de mulheres que foram levadas 

ao cárcere e não estavam colocadas no mercado formal de trabalho. Somente 21,67% 

relataram que estavam trabalhando e desempenhavam funções como doméstica, 

garçonete, camareira, cozinheira, auxiliar de serviços gerais, vendedora, auxiliar de 

cozinha, dentre outros, o que demonstra que o cárcere amapaense é habitado pelas 

camadas populares da sociedade. 

 

[...] seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar que a lei é feita 
para todo mundo em nome de todo mundo; que é mais 
prudente reconhecer que ela é feita para alguns e se aplica a 
outros; que em princípio ela obriga a todos os cidadãos, mas se 
dirige principalmente às classes mais numerosas e menos 
esclarecidas; [...] sua aplicação não se refere a todos da mesma 
forma; [...] nos tribunais não é a sociedade inteira que julga um 
de seus membros, mas uma categoria social encarregada da 
ordem sanciona outra fadada à desordem (FOUCAULT, 2013, p. 
261). 

 

Assim, verifica-se de acordo com os dados retirados do Sistema Tucujuris no 

que se refere à atividade laboral das mulheres presas na Coordenadoria da 

Penitenciária Feminina do Amapá, que a população feminina no cárcere é composta 

por mulheres da classe baixa. Nesse sentido, a prisão se torna uma instituição que 

intensifica a criminalização da pobreza, visto que é a pessoa que não possui uma boa 

colocação profissional que está reclusa. 

Como a maior parte das mulheres encarceradas no Amapá é oriunda das 

camadas populares, a família não tem como manter os honorários de advogados logo, 

(73,33%) são representadas por defensores públicos e somente (26,67%) tem 

advogado particular constituído.  

Em relação à naturalidade, 95% são moradoras do Estado, somente 5% são 

oriundas de outros Estados. Os municípios do Estado do Amapá com o maior número 

de mulheres encarceradas são Macapá com (53,33%), Santana (24,17%), Oiapoque 

(8,33%) e os demais municípios totalizam (9,17%). 

As mulheres presas da Coordenadoria da Penitenciária Feminina, (31,67%) são 

reincidentes e (68,33%) são primárias. A informação da raça ou cor da mulher em 

conflito com a lei no Amapá apontou que (91,67%) se declararam pardas, (6,66%) não 

declarou, somente (1,67%) se declarou branca, o que comprova os dados revelados 

pelo DEPEN de que as pessoas negras são as que mais habitam o ambiente carcerário 

(BRASIL, 2017). 
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Quanto ao grau de escolaridade das mulheres presas no Amapá, segundo a 

informação contida na Carta Guia de Execução ou no termo circunstanciado de 

ocorrência têm-se os seguintes percentuais: 

 

                                                        ESCOLARIDADE  

 

NÍVEL   PERCENTUAL % 

Alfabetizada 1,67% 

Fundamental incompleto                             39,2% 

Fundamental completo 6,67% 

Ensino médio incompleto 10% 

Ensino médio completo 10,83% 

Superior completo 0,83% 

Sem informação 30,83% 

TOTAL 100% 

 

Tabela 2 - Nível de escolaridade das mulheres presas no Amapá.   
Fonte: Tribunal de Justiça do Amapá – Sistema Tucujuris. 
 

Conforme demonstra a tabela 2, o nível de instrução das mulheres presas do 

Amapá é baixo, nessa tabela observa-se o campo denominado sem informação sendo 

possível que esse percentual de 30,83% representa as mulheres que são analfabetas, 

pois ao analisar os processos encontrei no termo circunstanciado de ocorrência a 

seguinte informação: “Instrução: Disse que estudou apenas no IAPEN, quando presa 

anteriormente. Lê e escreve: Não sabe ler e escrever”. 

Em resumo, constata-se que as mulheres presas no Estado do Amapá são 

oriundas das classes baixa da sociedade, sendo mais de (40%) jovens, da raça negra e 

em sua grande maioria desempregada, com baixo grau de escolaridade, sendo que 

(45%) dessas mulheres encarceradas cometeram o crime de tráfico de entorpecentes.  

 

3. A educação escolar na percepção da mulher presa: análise do grupo focal 

O objetivo da presente pesquisa foi investigar a educação pela ótica da mulher 

privada de liberdade, cujo lócus de observação é a Coordenadoria da Penitenciária 

Feminina do Estado do Amapá. A mulher presa de alguma forma foge ao padrão 

hegemônico que é imposto para as mulheres, visto que estão em conflito com a lei. O 

cárcere feminino é cercado de mazelas, é problemático, é perigoso, é desesperador, é 

contraditório, é capaz de gerar medo, abandono, danos físicos, angústia, sofrimento, 

solidão, dentre outros sentimentos.  
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O instrumento de coleta de dados utilizado para apreender a percepção das 

mulheres presas sobre a Educação foi o Grupo Focal, o que implicava, também, em 

definir um critério para seleção das mulheres presas participantes do mesmo.  

Para Debus (1997) Grupo Focal é a reunião de pessoas que convivem em 

situação em comum, enquanto que para Bauer e Gaskel (2002) o Grupo Focal busca, 

por meio das respostas aos questionamentos, saber quais os sentimentos, 

pensamentos e representações dos indivíduos sobre determinado assunto, no caso em 

tela, da educação no ambiente prisional. Essa proposta metodológica foi utilizada por 

estimular a participação dos envolvidos, favorecendo o relato de vivências pessoais e a 

troca de experiências. 

O critério utilizado para que as mulheres presas participassem do grupo focal 

era de que estivessem frequentando a escola, tendo em vista que o foco deste estudo 

é saber a percepção da educação escolar na visão da mulher presa. 

O Grupo Focal ocorreu em data previamente agendada, com a direção da 

Escola Estadual São José e a coordenadora da Coordenadoria da Penitenciária 

Feminina. Participaram do grupo focal somente as mulheres encarceradas que 

estudam no turno da manhã, no total de (quatro). Para preservar o anonimato das 

participantes estas são identificadas na pesquisa como Mulher 1 (M1), Mulher 2 (M2), 

Mulher 3 (M3) e Mulher 4 (M4), com a utilização de um roteiro de perguntas 

previamente construído, para que a pesquisa mantivesse o foco. 

No dia combinado a pesquisadora foi ao anexo da Escola Estadual São José 

(EESJ), onde a coordenadora pedagógica, que previamente já havia combinado com os 

professores o horário do encerramento das aulas, nos direcionou para a sala onde 

seria realizado o Grupo Focal. Arrumou-se a sala em formato de círculo/roda, com as 

cadeiras bem próximas para que todas as educandas pudessem ouvir as perguntas e 

respectivos comentários e assim participar ativamente.  

Primeiramente esta pesquisadora apresentou-se, em seguida falou da temática, 

dos objetivos do estudo, como se configura um Grupo Focal e sobre o sigilo das 

informações e da necessidade de gravação em áudio. Logo após, perguntou quem 

desejava participar, pois a participação seria por livre opção de cada uma, sendo que 

todas as mulheres presentes aceitaram participar.2 Após esse passo o gravador foi 

ligado e colocado em cima de uma mesinha de escola onde todas pudessem visualizar.   

 

4. Análise e discussão dos dados da pesquisa  

De posse dos dados de qualificação das mulheres presas participantes do Grupo 

Focal, as perguntas dirigidas a elas pressupunham respostas a três categorias: 

 
2 O projeto de pesquisa foi aprovado, no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Amapá-
UNIFAP, pelo parecer nº 3.271.452. Conforme o parecer o projeto não precisou de apreciação da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. 
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motivação, reintegração e desistência e sobre as quais elas poderiam dialogar 

livremente, inclusive com intervenções desta pesquisadora, se assim quisessem.  

Por que você está estudando? 

 
M1: Eu no começo era só para remir minha pena, mas hoje em 
dia eu já mudei o meu jeito de ver a escola, porque eu quero 
levar daqui um aprendizado melhor lá pra fora, porque eu não 
tinha e vim adquirir isso já aqui dentro do Instituto. 
M2: Eu estudo por duas coisas: pelo estudo mesmo e porque 
quero remir minha pena. 
M3: Eu também no começo eu pensava assim de estudar de 
remir minha pena, e não queria saber nada com a vida não, 
mas passou um tempo depois e realmente eu pensei que isso 
vai servir para a gente lá fora, por mais que seja num ambiente 
que a gente não queira, mas isso vai servir para um lado bom e 
por outro melhor ainda porque isso vai garantir meu futuro 
daqui para a frente, se realmente é isso que eu quero quando 
eu sair.  
M4:- Eu estudo para remir, né? e também para sair logo daqui 
e também para quando eu sair continuar fazendo uma 
faculdade lá fora, né? Não vou prometer, mas vou fazer lá fora. 

 

Conforme as respostas das mulheres presas M1, M2, M3 e M4, verifica-se que 

a educação em um primeiro momento é apontada como uma forma para remição da 

pena, porém, à medida que as alunas frequentam as aulas elas começam a perceber a 

relevância da escolarização, sua frequência à escola vai ganhando novas significações, 

visto que descobrem no ensino uma aptidão que não tinham, isso vai ficando cristalino 

no desenrolar dos demais questionamentos.  

É possível que a motivação premente seja a remição pelo fato de que como já 

apontado às mulheres presas vem de uma camada baixa da sociedade, onde não 

tiveram oportunidade de acesso ou permanência na educação escolar, logo elas 

desconhecem o seu poder. 

Nesse enfoque, é necessário destacar que as pessoas encarceradas que 

frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA), segundo Arroyo (2005, p. 30) “(...) 

não são acidentados ocasionais que, ou gratuitamente, abandonaram a escola. Esses 

jovens e adultos repetem histórias longas de negação de direitos. Histórias coletivas. 

As mesmas de seus pais, avós, de sua raça, gênero, etnia e classe social”. 

Desse modo, as mulheres encarceradas, muitas vezes, são de um ambiente 

onde a educação não é vista como um direito social capaz de mudar uma realidade 

diferente do seu cotidiano, cercado por problemas sociais e é preciso ampliar a visão 

de educação das mulheres encarceradas, para que elas enxerguem que a educação é 

fundamental para o desenvolvimento humano.  
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Para conhecer a motivação das alunas em frequentar a escola, perguntou-se: O 

que lhe motiva a estudar?  

 
M1: O meu motivo é que penso em mim e penso na minha 
família, e também a escola é.. tipo coisas que eu não sabia eu 
estou aprendendo aqui, num ambiente desses, mas muitas 
coisas eu estou aprendendo aqui dentro da escola da escola 
aqui dentro 
M2: Eu aqui dentro o que me motiva muito aqui dentro são os 
meus professores mesmo, eles são... o meu motivo aqui dentro, 
agora lá fora é minha família. 
M4: Eu o que está me motivando aqui é porque assim, antes eu 
não pensava nisso, antes eu pensava só em mim, pensava só, 
tipo remir minha pena e ir embora, hoje o que me motiva aqui 
dentro é meus filhos, e porque eu sei que estou presa, quando 
eu sair daqui tenho que ter alguma coisa pra dá para oferecer 
para eles, então eles são o motivo de eu estar estudando. 

 

Nas vozes das participantes a família aparece como uma fonte capaz de 

incentivar as mulheres encarceradas a estudarem, o desejo de proporcionar uma vida 

melhor, principalmente aos filhos. Esse desejo de poder contribuir principalmente com 

os familiares após o período de restrição de liberdade foi confirmado na tese de 

Braustein (2012, p. 13 e 14), vejamos:  

 
Houve interesse, em identificar o quanto o sentimento de 
cuidado e de conexão humana eram presentes na perspectiva 
futura das 353 mulheres da amostra. 
Foi obtido um índice de 81,02% das mulheres mencionando 
que tinham objetivos futuros em relação às suas famílias; um 
total de 286 mulheres em números absolutos. 
 

Braustein (2012, p. 44) expõe que “[...] o cuidado requer também a razão, bem 

como a utilização de conhecimento em relação à própria ação objetiva ou subjetiva, 

envolvendo a intenção e a operacionalização, ou o comportamento concreto de 

cuidar”. E o comportamento de cuidar só se torna possível se a pessoa tiver condições 

financeiras de manter sua subsistência, pois o cuidar segue a lógica da liberdade 

proposta por Marx que é relatada por Dantas (2008), por analogia depreende-se que a 

pessoa só pode cuidar se tiver as condições materiais, caso contrário assim como a 

liberdade o cuidar é uma abstração. 

Concernente à pergunta o que lhe motiva a estudar? Vejamos o relato da 

mulher presa M3: 
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E porque para a sociedade na verdade, a gente entendeu., a 
gente não vale nada, a gente é um zé ninguém, então, 
precisamos estudar, para quando a gente chegar lá fora a 
gente não seja mais discriminada do que a gente é, porque pra 
sociedade a gente é um bicho de sete cabeça, então o estudo 
prevalece nesse lado pra mim, por esse lado, pra mim para 
minhas colegas que estão aqui estudando, entendeu? É isso. 

 

A fala da mulher encarcerada vai ao encontro do que Silva (1997, p.80) 

descreve, pois “[...] ter baixa escolaridade e nenhuma profissionalização, não só agrava 

o processo de estigmatização como exclui o negro e o pardo da competição pelas 

oportunidades oferecidas pelo conjunto da sociedade”. Na voz da M3 fica claro que a 

educação contribui para a amenização da discriminação.  

Daí decorre o anseio das pessoas das camadas populares da sociedade de 

vencer, a busca pelo certificado, bem como o anseio para mostrar para a sociedade 

que as pessoas de estrato social baixo têm o seu valor, que são seres humanos, que 

têm seus direitos negados historicamente e que não foi somente o crime que 

cometeram que as excluiu da sociedade, não é só isso, tem toda uma conjuntura 

histórica e social que ao longo dos anos vem reverberando e contribuindo para que o 

grupo de mulheres pobres, negras e sem educação, seja a clientela preferencial do 

sistema prisional.  

Por meio da educação, a mulher encarcerada, invisibilizada por não fazer parte 

da elite da sua sociedade, por viver até mesmo antes da sua prisão, à margem dos 

direitos sociais, ela encontra na escola a esperança de que ao sair da penitenciária 

possa se tornar alguém, detentora de direito, para que assim não seja mais 

discriminada do que já é. Diante desse panorama de discriminação e negativas de 

direitos arguimos: Você acha que frequentar a escola na penitenciária vai contribuir 

em seu processo de reintegração social? Por quê? 

  
M1: Pelo menos eu aprendi muita coisa aqui dentro, e a escola 
me mudou muito, porque quando eu cheguei aqui eu era uma 
pessoa totalmente e.., e hoje em dia, eu já vejo é.. outro jeito eu 
tenho outros pensamentos daqui, se Deus quiser quando eu sair 
eu já vou terminar aqui dentro e quando eu sair daqui eu só 
pretendo fazer uma faculdade e mudar minha vida, do que eu 
quero porque aquela vida que eu vivia eu não quero mais não.  
M2: Eu estou focando totalmente nos meus estudos, hoje em 
dia eu cada dia que passa eu me dedico mais a escola 
M3: Com certeza. 
M4: 4 – Tá certo porque a gente já nem pensa tanto na 
remição, porque a remição não tá caindo assim, a remição que 
a gente espera, e nem tá caindo né, mas a gente pensa assim... 
que uma coisa boa está acontecendo a gente vai terminar os 
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estudos a oportunidade que não tive lá fora, a gente está tendo 
aqui dentro de estudar e terminar. 
 

As mulheres encarceradas reconhecem que através da escola, aprendem e que 

o conhecimento adquirido será útil para sua vida durante e após o cárcere. Elas foram 

unânimes em afirmar que estudar na prisão contribui com seu retorno à sociedade. 

A escolarização das mulheres com restrição de liberdade possibilita o 

reconhecimento de sua condição humana e a elevação de sua autoestima, a educação, 

deveria ou deve auxiliar a mulher-presa a exercer a cidadania, possibilitando sua 

reinserção na sociedade e, portanto, no mundo. Pelandré (2002) afirma que a 

educação é o instrumento de aquisição e produção de conhecimentos que possibilitam 

a formação de uma consciência crítica sobre as condições de vida. 

Os levantamentos nacionais realizados pelo DEPEN evidenciam as mazelas da 

prisão, os telejornais e as redes sociais cotidianamente também revelam que a 

situação das penitenciárias brasileiras é recheada de negação de direitos e que 

sobreviver no ambiente carcerário é uma readaptação diária. Diante desse panorama 

indagamos as entrevistadas: Você já pensou em desistir de estudar alguma vez? Se 

sim, por quê?   

 
M1: Só às vezes. 
M2: Eu, eu já pensei, logo porque a remição não está caindo, e 
a gente precisa disso, e muitas vezes a gente é humilhada pelos 
agentes, tem hora que não dá nem vontade de sair da cela, 
porque não são todos mais tem uns que querem humilhar a 
gente, aí pensei em tudo isso prefiro ficar na cela, eu pensava 
assim. 
M3: Eu algumas vezes já pensei em desistir, porque às vezes ao 
mesmo tempo eu estou querendo terminar que um dia vai servir 
para mim, e ao mesmo tempo assim parece que isso não vai 
servir mais de nada, é só uma passagem aqui dentro, a gente 
pensa que vai mudar isso, mas talvez quando a gente coloca na 
cabeça que vai mudar a gente muda, né?, mas tem muitas 
coisas aqui que faz eu voltar a querer desistir de tudo  
M4 Sim, pela falta de material escolar porque muitas vezes o 
instituto não tem para oferecer, lápis, caneta, folha, caderno, 
apontador. E pela falta de merenda. 

 

As falas das mulheres-presas apresentam como motivos para desistir de 

estudar: “a demora na contagem do tempo para remição, a humilhação pelos 

servidores penitenciários no momento de sua retirada da cela e o descrédito na 

educação em não ter certeza na mudança”, mas, apesar dos entraves, às mulheres 

encarceradas acreditam que: “[...]quando a gente coloca na cabeça que vai mudar a 

gente muda, né?”  
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As mulheres encarceradas sinalizam a ausência de material escolar, a falta de 

merenda, dentre outros materiais que desmotivam a escolarização, porém, deve-se 

ressaltar que de acordo com a Resolução CEB Nº 02/2010, em seu artigo 08 determina 

que o Governo é o responsável pelo fornecimento de material didático e escolar para 

as pessoas que frequentam a escola na prisão. Vejamos o que diz o art. 8º 

As ações, projetos e programas governamentais destinados a 
EJA, incluindo o provimento de materiais didáticos e escolares, 
apoio pedagógico, alimentação e saúde dos estudantes, 
contemplarão as instituições e programas educacionais dos 
estabelecimentos penais (BRASIL, 2010). 

 

Verifica-se que a Resolução em comento não tem efetividade na Penitenciária 

Feminina do Amapá, uma vez que as falas revelam escassez do que a norma tutela e 

do que é direito. Uma aluna identificada como M1 sinaliza o que deve melhorar na 

Escola Estadual São José: 

 
A estrutura do colégio não está muito boa, você está vendo né, 
escuro e às vezes isso é muito ruim para gente, porque tem vez 
que a gente não consegue ver direito no quadro, porque estão 
demais escuras as salas, e alguns outros meios como às vezes a 
gente quer fazer uma pesquisa não tem como aqui dentro, a 
biblioteca não tem os livros suficientes para fazer uma pesquisa 
boa, então eu acho que deveria melhorar sobre isso. 

 

A depredação do ambiente físico penitenciário também é visível na EESJ, pois a 

estrutura é mínima, permeada por goteiras, faltam lâmpadas, quadra poliesportiva, 

merenda, salas para atendimentos individuais, dentre outros. 

A já mencionada Resolução, em seu Art. 7º indica que as autoridades 

responsáveis pela política de execução penal nas unidades da federação, deverão 

assegurar espaços físicos adequados às atividades educacionais, esportivas, culturais, 

de formação profissional e de lazer para as pessoas presas (BRASIL, 2010). Dessa 

forma, apesar da EESJ e da penitenciária estarem recheadas de falhas humanas e falta 

de materiais, as mulheres privadas de liberdade encontram na educação motivos para 

sonhar e acreditar que é possível mudar. Nas suas palavras é cristalino o desejo de 

continuar a jornada escolar, conseguir um emprego, cuidar dos filhos, fazer faculdade, 

ter uma profissão. 

Nesse sentido, a escola contribui com a mulher privada de liberdade, uma vez 

que frequentando a escola ela terá: a remição, possibilidade de enviar ou receber uma 

carta, melhor comunicação com funcionários da prisão e com seus, advogados, 

melhora da autoestima, possibilidade de compreender melhor seu processo, de poder 

fazer os cálculos matemáticos da sua sentença, ler uma revista, dentre outros afazeres 

cotidianos, o que contribuirá para o seu retorno à sociedade de uma forma mais digna. 
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Logo, a educação se revela como bem maior, pois possibilita além da decodificação do 

mundo a ampliação de novas perspectivas, sendo a principal, o desejo de levar uma 

vida longe da criminalidade. E por mais que a realidade penitenciária seja perversa, 

vale enfatizar que é o local onde mulheres encarceradas “[...] encontram as mais duras 

condições, não só para sobrevivência, mas também para empreender o próprio 

aperfeiçoamento e para fazer do processo de construção da própria identidade um 

momento de liberdade, de criação; uma obra de arte, enfim” (SILVA, 1997, 174). 

 

5. Considerações finais 

 

As mulheres que cumprem pena restritiva de liberdade no Amapá fazem parte 

das camadas populares da sociedade, e assim como seus antepassados, carregam 

histórias de exclusão e negação de direitos, dentre eles, o educacional.  

A educação para as pessoas encarceradas no Amapá é ofertada por meio da 

Escola Estadual São José, a qual tem seu prédio principal na penitenciária masculina, 

que conta com uma estrutura melhor. Na coordenadoria da penitenciária feminina 

funciona o anexo da escola que é composta por três salas de aula e uma sala que 

congrega o espaço administrativo (coordenação pedagógica, sala dos professores, sala 

de atendimento educacional especializado, biblioteca e um depósito).  

Mesmo não tendo uma boa estrutura para funcionar, a pesquisa por meio do 

Grupo Focal revela que a mulher encarcerada que estuda, têm seus sonhos, 

frustrações, desejos de participação, e, acima de tudo, esperança de que a educação 

seja capaz de apontar novos horizontes, portanto, podendo contribuir para o seu 

retorno à sociedade de uma forma mais digna. 

Finalmente, destacaremos alguns pontos no que diz respeito às limitações, 

problemas e possibilidades de aprimoramento da oferta da assistência educacional às 

mulheres presas, almejando que estas reflexões possam de alguma forma colaborar na 

ampliação das discussões sobre o assunto e contribuir com as instituições e poderes 

constituídos, responsáveis pela oferta da educação dentro dos presídios brasileiros, 

com ênfase no presídio do Amapá:  

1) Que seja ampliada a estrutura do anexo da EESJ, para que a infraestrutura 

possa conter minimamente: sala de professores, laboratório de informática, 

laboratório de ciências, sala de leitura, quadra de esporte, sala de atendimento 

educacional especializado e biblioteca com acervo atualizado. 

2) Que seja disponibilizado aos servidores penitenciários cursos de 

humanização profissional sobre o tratamento penal e particularmente o respeito ao 

direito à educação da pessoa presa, bem como a vinculação da oferta desses cursos 

com a progressão funcional. 
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3) A disparidade entre a legislação vigente e a realidade vivenciada dentro do 

sistema carcerário brasileiro parece ser uma condição sine qua non. A falta de 

cumprimento e fiscalização na aplicação da legislação é extensiva ao espaço escolar, 

no anexo da EESJ a falta de cumprimento das normativas é cristalina na falta de 

recursos humanos, merenda, materiais didáticos e outros. 

E finalmente, mesmo com os problemas apresentados pelo ambiente prisional 

amapaense, constatou-se que o ensino ofertado na Escola Estadual São José vem 

contribuindo com o retorno das mulheres encarceradas entrevistadas para a 

sociedade, pois além de ensinar a ler e escrever, a educação abre a possibilidade para 

a mudança de comportamento, melhoraria de vida, melhora da autoestima, 

aperfeiçoamento da comunicação, além de contribuir para aquisição de novos 

conhecimentos que são fundamentais para o seu retorno à sociedade, e assim 

reconhecem que se “[...] a educação não pode tudo, pode alguma coisa” (FREIRE, 

2007, p. 37). 
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NATUREZA E CONTEXTO DO HOMICÍDIO POR MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. RESPOSTAS E ALTERNATIVAS DA JUSTIÇA CRIMINAL ISLÂMICA NO IRÃ 
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Understanding the nature and context of domestic homicide perpetrated by women 
victims of domestic violence in Iran. Examining current and alternate criminal justice 
responses 
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Resumo: De acordo com o código penal islâmico do Irã, o homicídio doméstico é o tipo 
mais grave de violência em relacionamento conjugal, punível com pena de morte. Este 
artigo analisa as razões pelas quais uma mulher comete esse crime (assassinato do 
marido), examinando seu status no relacionamento conjugal. Os fatos mostram que 
elas foram vítimas de violência doméstica por um período de 10 a 25 anos; em outras 
palavras, o homicídio doméstico teria relação direta com violência doméstica e a 
vitimização das homicidas expostas a agressão física, espancamento, insultos e 
obscenidade, violência sexual, por vezes, financeira em decorrência de vício. A razão 
mais importante para o homicídio doméstico foi o ódio pelo marido, resultado de 
vitimização repetida em um relacionamento coercitivo. As mulheres foram incapazes 
de romper esse relacionamento devido a insuficiente proteção social ou familiar ou 
perda das mesmas, em particular graças a um complexo processo de divórcio para as 
mulheres no Irã. O artigo examina também a relevância do instituto da legítima defesa 
no contexto do Código penal iraniano. Na base de pesquisa o artigo defende a 
necessidade de a legislatura rever a pena de morte para esses tipos de crime e 
considera outras possíveis respostas a ele. 

Palavras-chave: Homicídio doméstico, violência doméstica, mulheres homicidas. 

Abstract: Domestic homicide is the most serious type of violence in a marital 
relationship which is punishable by death penalty according to the Islamic penal code 
of Iran. This paper analyzes the reasons why a woman commits this crime -killing of 
husband- by examining the killer’s status in a marital relationship. Data show that 
killers have been a victim of domestic violence for a period of 10-25 years, and, in 
other words, domestic homicide has a direct relationship with the killer’s victimization 
or domestic violence, including: physical -assault and battery-, mental -insult and 
obscenity-, sexual and sometimes financial violence resulted from the addiction -
leaving allowance. The most important reason for the domestic homicide was the 
failure to provide legal and social protection for women. This incites the hatred for the 
husband which arises from a repeated victimization in a coercive relationship with 
husband. These women cannot end this coercive relationship because of insufficient or 
loss of legal, social or family protection, especially the complex process of divorce for a 
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woman in Iran. This paper also examines the potential defense of mental capacity and 
self-defense and its place in Iranian penal code. Based on this research, this paper 
argues for the need for the legislature to review the death penalty for this kind of 
criminals and to consider other possible responses to such murders. 

Keywords: Domestic homicide, domestic violence, homicidal females. 

1. Prefácio 

Conforme disse uma vez Donald Black (2004: 4), o relacionamento conjugal – a 

estrutura doméstica - pode ser dividido em quatro categorias: democracia com menor 

distância social e maior intimidade entre os parceiros, frio patriarcado com muita 

desigualdade e distância social e , entre esses dois extremos, anarquia frouxa e 

hierarquia suave. No Irã, como em qualquer outro lugar do mundo, essa classificação 

pode ser observada de uma forma ou de outra, e o nível mais alto de violência nas 

relações domésticas identificado ao frio patriarcado. Na maioria dos casos, esses 

casamentos ocorrem sem namoro ou amor anterior entre o casal. A comunidade, os 

problemas econômicos ou sociais têm um papel importante em tais casamentos. O 

marido domina sua esposa e ele é o líder da família, designa as tarefas de seu cônjuge 

e é a “lei” em sua família à qual sua esposa e filhos devem obedecer. A violência é um 

dos meios comuns de exercer poder na família e forçar a mulher a seguir o marido. 

Obviamente, surge uma questão: por que uma mulher entra em um 

relacionamento caracterizado por bullying e violência? Um exame da situação familiar, 

social e econômica dessa mulher antes do casamento simplifica a resposta. Ocorre 

principalmente porque sua família é econômica, social e culturalmente vulnerável e 

incapaz de sustentá-la e, portanto, ela se casou para obter apoio social e econômico. E, 

às vezes, até a própria família também escolheu o marido. Quando a violência atinge 

um ponto de saturação e a mulher comete assassinato para se livrar, faz o que 

qualquer pessoa da comunidade faria se estivesse em seu lugar. As únicas expressões 

que, no entanto podem descrever a sua condição particular são: "o assassino mais 

azarado" e "a vítima mais rejeitada". Isso porque, quando ela estava sendo torturada 

pelo marido, a lei e a atitude da comunidade influenciavam na recorrência da violência 

e, se a lei a punia a atitude da comunidade também influenciava no castigo. Portanto, 

pode-se afirmar que a vítima (o marido), a sociedade e a lei contribuem sutilmente 

para a vitimização da mulher e, em seguida, para que o homicídio seja cometido. 

 

2. Dados e método 

Optamos pelo método qualitativo. A complexidade e a natureza multifacetada 

do fenômeno em estudo, e o contexto cultural por um lado, e a consistência da 

natureza do sujeito e do método com os objetivos e as questões da pesquisa, por 

outro, permitiram adotar uma abordagem qualitativa e também uma abordagem de 

teoria fundamentada. Os dados foram coletados por meio de estudo dos documentos 
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de 20 casos judiciais e de entrevista profunda com 20 mulheres vítimas de violência 

doméstica que cometeram homicídio doméstico e foram condenadas à morte (a 

pedido das famílias das vítimas, os maridos) pelos tribunais da província de Fars, no 

período de 2010 a 2017. A idade média dos autores dos  homicídios era de 33 anos. 

Uma delas era bacharel e professora quando cometeu o delito. Três tinham diploma e 

eram donas de casa. Outras tinham ensino fundamental e eram donas de casa 

também. Nenhuma tinha uma família instruída, rica ou socialmente influente, vinham 

de famílias com hábitos e comportamentos absolutamente tradicionais, a maioria de 

áreas rurais ou pequenas áreas urbanas. O período médio de relacionamento conjugal 

foi de 15 anos. Duas das vítimas de homicídio (maridos) tinham diploma; um deles 

possuía diploma universitário e outros diploma de ensino fundamental. Três eram 

funcionários de nível inferior e outros trabalhadores ou sem emprego específico. 

 

3. Razões do homicídio doméstico  

Um provérbio persa diz que o destino de uma garota está no colo de sua mãe. 

Ou seja, o papel que ela aceita como menina desde a infância constrói ou destrói sua 

vida futura. Schafer (2012) expressa isso na linguagem da sociologia: “A socialização de 

gênero (papel) torna um homem permanentemente dominador e uma mulher 

submissa, porque torna a personalidade das mulheres calma, sensível, emocional e 

dependente, e torna os homens determinados, independentes, firmes e violentos. 

Portanto, a agressão masculina e a violência contra as mulheres parecem normais”. 

Contudo, a agressividade e a violência de um homem contra sua esposa parecem 

saturadas, e se excedidas, situação mais grave existirá. Em outras palavras, o limiar de 

tolerância para a vítima de violência (uma mulher) é determinado. Neste estudo, 

embora a violência contra a mulher esteja categorizada, cada uma das infratoras 

sofreu vários casos de violência sexual, física, mental e outros tipos discutidos a seguir. 

 

N.º Codificação Categorias 

1 Espancamento, confinamento, tortura Violência física 

2 Estupro, assédio sexual, abuso sexual, ato sexual 
seguido de dano físico/sexual 

Violência sexual 

3 Insultos, humilhação, derrogação Violência psicológica 

4 Luxúria, relacionamento ilegal com outras 
mulheres 

Infidelidade 

5 Bater e humilhar uma criança, especialmente filha Abuso de criança 

6 Drogadição, alcoolismo Drogadição 
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4. Violência física  

Todas essas mulheres experimentaram violência física repetidamente em sua 

vida conjugal. Pode-se afirmar que a violência física tivesse sido um aspecto do 

relacionamento conjugal; em outras palavras, violência física, espancamento e tortura 

foram os instrumentos do relacionamento do homem com sua esposa. Uma delas, 

Roqaieh, disse: “Sempre que ele se metia em problemas no trabalho ou fora de casa 

ou brigava com os vizinhos, ele me batia forte quando voltava para casa. Ele estava 

apenas procurando uma desculpa para me bater”. Outra, Fátima, disse: “Eu estava 

acostumada a apanhar. Fazia parte da minha rotina de vida. Se às vezes ele era gentil 

comigo, eu sabia que havia um plano aterrorizante para mim”.  

 

5. Violência sexual 

Embora falar sobre violência sexual não seja fácil para a maioria das mulheres, 

nossas constatações mostraram que, quando uma mulher fala desse tipo de violência 

do marido contra si mesma, ela não significa somente violência sexual, mas que a 

violência sexual resultou em problemas psicológicos, em dano mental ou físico. Nesse 

sentido, Robab disse: “Desde o início de nosso relacionamento conjugal, no 

relacionamento sexual, ele nunca me tratou como um ser humano. Ele nunca levou 

meus interesses emocionais e sexuais em consideração e fez sexo comigo sempre que 

quisesse, mesmo com força bruta. Eu sempre chorei durante a relação sexual. Ele 

também fez sexo comigo regularmente durante o período menstrual, de modo que eu 

tive câncer de cólon devido ao sexo anal repetido”. Samira, por sua vez, afirmou: "Às 

vezes, quando eu discordava dele, ele estava me atormentava sexualmente." 

 

6. Drogadição 

O vício, seja dependência de drogas ou de álcool, atrapalha a vida do usuário e 

de sua família. O vício resulta em privação econômica da família, no abandono do 

emprego pelo dependente e em dificuldade para encontrar um emprego novamente. 

Acima de tudo, o vício isola o dependente e mesmo a sua família. Os dados mostram 

que todas essas questões são observadas nos casos estudados. Shohreh nos disse: 

“Seu vício causou problemas financeiros para mim e meus filhos. Eu tinha trabalhado 

duro para comprar os móveis de casa e ele os vendeu para conseguir suas drogas. Por 

causa da extrema pobreza, eu costumava fazer faxina para sobreviver, e ele me 

tomava o dinheiro à força”. Farangis contou: “Como resultado do vício, ele ficou muito 

malvado e discutia constantemente com nossos vizinhos e parentes. O que fez as 

pessoas se afastarem de nós. Ficamos realmente isolados. Se não pagasse pelas 

drogas, ele brigava com e gente e nos batia”. Tahereh disse: “Ele estava consumindo 

pelas drogas e pelo álcool, e nós, a família, ficou com má reputação no bairro. Meus 

filhos não conseguiam um relacionamento estável, pois assim que a família de uma 

namorada ficava sabendo quem era o pai deles, o relacionamento terminava”. 
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7. Infidelidade 

Outra causa de homicídio doméstico por parte das esposas é a relação sexual 

ilícita dos maridos com outras mulheres. Obviamente, como mostram os dados, esse 

relacionamento não se limita a um caso de amor, mas diz respeito ao homem que faz 

sexo com muitas mulheres e as leva para casa. A esposa às vezes testemunha esse 

relacionamento. Roqaieh afirma: “Meu marido fez sexo com muitas mulheres, 

telefonou para elas, marcou encontro e as trouxe para casa quando eu não estava. 

Várias vezes, quando cheguei em casa inesperadamente, vi ele fazendo sexo com uma 

mulher. Quando protestei ele me bateu brutalmente. Halima, por sua vez: "Ele as 

trazia para casa depois que percebeu que eu sabia que ele assim fazia, e se eu 

reclamasse apanhava e era ameaçada". 

 

8. Violência psicológica 

Violência que envolve marido insultando, humilhando e mostrando 

desconfiança em relação à esposa. Também inclui ignorar, deliberada e 

conscientemente, as necessidades emocionais e psicológicas dela – os dados mostram 

que os homens não apenas não queriam se concentrar nas necessidades de suas 

esposas, mas também deliberadamente as humilhavam e rejeitavam. Sobre isso Hadis 

contou que “ele sempre dizia: você é infeliz e indefesa; então eu posso te matar 

facilmente. Ele sempre controlava meu comportamento e me trancava em casa. 

Mesmo tendo relações sexuais com outras mulheres, suspeitava de mim. Certa vez, eu 

estava conversando com um vendedor no mercado, ele apareceu, me insultou e ao 

vendedor”. Samira disse: "Ele maltratava minha mãe, me insultava e ameaçava 

prender a mim, a ela e aos meus filhos em casa". 

 

9. Abuso de crianças 

A saúde física, mental e emocional de uma criança é muito importante para sua 

mãe. Os filhos são um dos pontos comuns do casal, o que os torna responsáveis pela 

família. No caso de mulheres vítimas de abuso, os filhos foram a razão determinante 

do homicídio, devido aos repetidos atos de violência contra eles. O abuso infantil 

incluía agressões físicas, sexuais, emocionais e psicológicas – neste estudo houve mais 

casos de abuso de gênero do que propriamente sexual. Robab disse: “Ele bateu tanto 

nas minhas filhas e brigou com elas, que elas me ameaçaram cometer suicídio. ‘Se 

você não o matar, eu me mato’, disse minha filha mais velha”. Roqaieh por sua vez 

contou que “uma vez ele bateu tanto na minha filha que ela perdeu o controle da 

urina e a autoestima. Ele a odiava com se não quisesse ter tido uma filha”.  
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10. Razão fulcral do homicídio: falta de proteção legal e social às vítimas de violência 

doméstica  

No estágio de codificação seletiva, o objetivo é encontrar a categoria principal 

e, em seguida, criar uma rede das principais categorias de razões para o homicídio 

entre as mulheres vítimas de violência doméstica, na perspectiva de uma ordenação 

teórica aceitável. Ao estudar as razões subjetivas e objetivas, pode-se concluir que o 

principal motivo do assassinato, no contexto deste estudo, é a falta de proteção legal e 

social das mulheres. Razões como insulto, espancamento, abuso sexual, vício e assim 

por diante se enquadram no principal motivo da falta de apoio legal e social nas 

mulheres vítimas de violência doméstica. Eles não puderam se divorciar de seus 

maridos devido à rígida regulamentação do vínculo matrimonial, ao lado da falta de 

apoio familiar e social. 

O artigo n.º 1133 do atual Código civil iraniano prevê três tipos de divórcio: (1) 

o homem tem o direito de se divorciar de sua esposa, submetendo uma petição ao 

tribunal sempre que assim o desejar, mas deve dar a ela metade do seu patrimônio; (2) 

divórcio consensual, quando o casal conclui que não pode continuar morando junto, e 

concorda em se separar. As mulheres vítimas de violência definitivamente não 

conseguem se divorciar dessa maneira, pois o marido não aceita o problema. Sobre 

isso Samira disse: “quando falei sobre a necessidade de separação, ele ficou zangado e 

me disse que eu estaria nesta casa até a minha morte”. Nestes casos parece que o 

homem se dá o direito de fazer o que acha certo com sua esposa, não considerando o 

direito dela ter uma boa escolha, e achando impossível concordar com a sua esposa. 

(3) Divórcio a pedido da mulher. Se a esposa conclui que não pode conviver 

com o marido, por vários motivos, incluindo vício, violência, etc., submete uma petição 

de divórcio. Os dados mostram, todavia, que essas mulheres são provenientes de 

classes carentes ou absolutamente tradicionais da sociedade, que não apenas não 

vislumbram o direito de se divorciar, como também não sabem reunir qualquer 

evidência para um processo de divórcio contra seus maridos – por vezes, os tribunais 

rejeitam a petição por falta de evidência. Os advogados frequentemente não as 

apoiam. Sobre isso, Salma disse: "Meu caso de divórcio esteve sob revisão no tribunal 

por cerca de um ano; eventualmente, minha petição foi rejeitada, porque eu não 

forneci nenhuma evidência convincente. Durante esse período estive sempre sob 

pressão do meu marido. Eu só tinha uma mãe velha que não podia me ajudar". Robab, 

por sua vez, disse: "Eu tinha pouca educação e nenhum conhecimento do processo de 

divórcio. Não consegui um advogado porque não tinha dinheiro suficiente. Não podia 

pedir ajuda porque meu marido me batia se o fizesse – durante o processo de divórcio 

ele quebrou minha mão e me ameaçava se eu fosse ao forum. O tribunal acabou 

rejeitando o meu caso porque não forneci nenhuma evidência. Na verdade, meu 

marido destruiu as evidências – me trancava em casa, até que as marcas e os sintomas 

da surra desaparecessem no meu corpo". 
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Como diz Donald Black (1976), quanto mais fracas as pessoas menos podem 

usar a lei. Afirmação verdadeira, porque uma mulher sem apoio social não pode contar 

com a ajuda da lei. Se estiver em uma boa situação, uma família ou protetor forte ela 

se separará do agressor, pois consegue fornecer evidência contra ele. Mas, se for 

completamente dependente dele e não tiver abrigo, exceto a casa do marido, não terá 

remédio. Aqui, o argumento de Black (1986) não é em vão e válido até mesmo em 

sociedades onde os indivíduos agem como se não houvesse lei. 

 

11. Natureza do homicídio cometido por mulheres vítimas de violência 

Este estudo mostra casos de mulheres condenadas ao homicídio e devem 

receber uma retribuição (Qisas), de acordo com o artigo 381 do Código penal islâmico 

do Irã, que estabelece: “A principal punição pelo assassinato é a retribuição (Qisas), se 

a família da vítima solicitar e havendo outras condições prescritas por lei”. Por óbvio, o 

crime de assassinato (e outros crimes contra a integridade física) originalmente tem 

um aspecto privado nos termos da lei, e somente se a vítima não tiver nenhuma 

demanda de retribuição à ofensora ou perdoá-la ou se comprometer com ela, a pena 

de morte não será executada. O artigo 347 exige que “o detentor do direito de pena 

de morte pode perdoar livremente o assassino ou comprometê-lo obtendo uma 

propriedade ou qualquer outra coisa em qualquer estágio da acusação, adjudicação ou 

execução da sentença”. Neste caso, o assassino será condenado a 10 anos de prisão 

pelo tribunal pelo aspecto público do crime, nos termos do artigo 612.  

Essas regras surgiram com a Revolução Islâmica1 e se enraízam na 

jurisprudência que em 1979 substituiu o Código penal de 1918, que era uma 

regulamentação moderna, mas foi alterada em 1974, ainda durante a dinastia Pahlavi, 

que governou o país por 57 anos. O artigo 170 do Código anterior previa que “no caso 

de assassinato, o autor será condenado à pena de morte, salvo disposição em 

contrário da lei”. A comparação entre essas duas leis mostra que o legislador pós-

revolucionário considerava a integridade física humana como um valor privado, 

enquanto a lei anterior a considerava um valor público. O que levou a levou a 

diferentes tipos de respostas: na era de Pahlavi a resposta do Estado ao condenar a 

pena de morte, e na República Islâmica, a resposta vingativa da “vítima”, embora com 

envolvimento do judiciário. 

A pergunta inicial é: essas mulheres realmente cometeram assassinato? O 

processo e o conteúdo das nossas entrevistas mostram que eles pretendiam cometer 

homicídio e há muito tempo reuniam as ferramentas para fazê-lo, como veneno ou 

corda para enforcar a vítima. Por exemplo, uma delas disse que "para matá-lo, dei-lhe 

uma pílula para dormir e, quando ele adormeceu, pus uma corda em volta do pescoço 

e lhe disse ‘hoje é o dia que vou me vingar de você’, e em seguida enforquei-o”. 

 
1 O Código penal islâmico foi superficialmente emendado em 2013, para obedecer certas regras 
religiosas. 
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Portanto, o cometimento do assassinato pode ser consistente com a definição do 

artigo 290, seção (a), que dispõe: “uma pessoa comete assassinato sempre que o autor 

pretender matar determinada pessoa ou pessoas ou uma pessoa ou pessoas de 

determinado grupo ou comunidade fazendo algo cujo resultado desejado ou similar 

seja alcançado”. A próxima questão é por que essas mulheres não podem invocar uma 

defesa. Coação seria é uma delas, prevista no Código, mas não é aceita no crime de 

assassinato. O artigo 375 dispõe que “nos casos de assassinato, a coação não pode ser 

invocada como defesa”. Por outro lado, o artigo 149 exige que o transtorno mental 

deve minar completamente a vontade do réu, para que ele(ela) não seja 

responsabilizado. Assim, o conceito de responsabilidade reduzida não é reconhecido 

no Direito penal iraniano atual. 

Neste particular, o único que deve ser devidamente revisto é o instituto da 

legítima defesa, que tem muitos requisitos legais em comum com vários sistemas 

jurídicos. Por exemplo: para reivindicar legítima defesa com êxito o réu deve provar 

quatro elementos. Primeiro, com exceções, deve provar que foi atacado sem provocar. 

Segundo, provar que houve ameaça de lesão ou de morte iminente. Terceiro, provar 

que o grau de força que usou em legítima defesa foi objetivamente razoável nas 

circunstâncias. Quarto, provar que receou de modo objetivamente razoável que 

poderia ser ferido ou morto, a menos que reagisse em legítima defesa. O artigo 156 do 

Código exige que o réu prove esses termos para invocar a legítima defesa, mas 

também enfatiza que, para ser acatada a legítima defesa deve ficar provado que o réu 

não teria acesso ou assistência da polícia. 

A existência dessas condições impede que fique provada ou mesmo 

reivindicada legítima defesa nos casos de assassinato de maridos por mulheres vítimas 

de violência ou  estupro. Assassinato só pode ser aceito como legítima defesa se 

ocorrer simultaneamente como resposta à agressão, como se uma mulher comum 

fosse fisicamente capaz de resistir a um homem violento e agressivo. Conforme 

afirmou uma das assassinas, Ruqiah: "certa vez eu estava amamentando meu bebê, 

quando meu marido veio e, depois de me esfaquear no pescoço, me estuprou 

violentamente e foi embora. Eu não tive reação alguma; na verdade, jamais fui capaz 

de me defender".  

De fato, “em casos de homicídio de marido abusivo por sua mulher, o ato não 

necessariamente ocorre no momento de maior perigo, de vez que as mulheres não são 

fisicamente capazes de se contrapor ao macho agressor – o crime pode ocorrer 

minutos depois, quando a mulher se encontra fisicamente apta a se equipar 

defensivamente com uma arma. Isso pode demorar semanas ou até meses, por 

ocasião de uma discussão ou agressão menos séria que dá ensejo ao ataque fatal” 

(Motz, 2008: 217). Confirmando, Shahin disse que "quando a última violência ocorreu, 

meu marido agarrou minha garganta e apertou com força por longo tempo, até que eu 

quase parasse de respirar. Foi então que decidi matá-lo quando surgisse uma 

oportunidade; um mês depois o matei". Parece, portanto, que o requisito de 

imediatismo para a legítima defesa pressupõe igualdade de armas e que o termo 
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"arma" significa igualdade física e psicológica ou por fim a disponibilidade de arma 

branca ou de fogo. Contudo, na ausência de igualdade física que mulher está sempre 

armada dentro de casa? Como ela sabe que o marido abusivo vai ataca-la 

imediatamente ou momentos depois?  

Outra questão controversa é cometer homicídio como legítima defesa por ser a 

única alternativa. Aqui, as histórias contadas por três mulheres. A primeira por 

Ameneh: ”Durante os dez anos em que fui abusada por meu marido, tentei várias 

vezes deixá-lo. O tribunal rejeitou meu pedido de divórcio alegando que não havia 

motivos fortes. Meu marido também não concordou com a separação. Eu não tenho a 

casa dos meus pais para me refugiar. Nenhuma pessoa ou entidade me ajudou, porque 

tinham medo que meu marido as processasse por interferir na nossa privacidade, ou 

mesmo que ele as fosse agredir”. A segunda, por Hajar: “Quando eu conversei com ele 

sobre divórcio levei uma tremenda surra e fiquei trancada em casa para que ninguém 

visse os machucados. Meus pais não puderam ajudar e aos poucos eu já não tinha 

nenhuma evidência de que ele me batido”. A terceira história é sobre Samira: “Eu 

tenho só uma mãe já velha. Para me livrar da constante violência e dos abusos decidi 

me divorciar, mas o tribunal sustentou que eu não tinha provas suficientes. Quando 

cheguei em casa, meu marido queimou minhas mãos e meus pés com um isqueiro”. 

Todas essas histórias mosram que as mulheres, embora tentassem 

repetidamente encerrar o relacionamento, não podiam fazê-lo socialmente nem 

legalmente. O que poderiam ter feito se o marido abusador as manteve à força dentro 

de um relacionamento conjugal e a Justiça não as protegeu adequadamente? Que 

outras soluções essas mulheres teriam? Já foi dito que a decisão de terminar o 

relacionamento é por vezes ainda mais perigosa do que ficar (Mahoney, 1994: 60).  

Não se deve esquecer que, em todas as sociedades as relações privadas e 

familiares têm um valor especial e que o conceito de "família" e "privacidade" pode ser 

visto como uma barreira à ação da Justiça, à intervenção e assistência da polícia e à 

aplicação da lei. A vítima e sua família geralmente relutam em procurar ajuda das 

autoridades, que às vezes não estão dispostas a intervir (Amini, 2016: 80; Dugan & 

Apel, 2005: 777; Felson & Hoskin, 1999: 411), conforme confirmado por pesquisas 

anteriores no Irã (Amini, 2015; 2016a, 2016 b).  

Nos casos acima, várias questões podem surgir. Tais como: apenas a vida ou a 

saúde física de um ser humano é respeitável e deve ser protegido? Ou seu estado 

mental? Uma mãe pode matar o marido abusivo para evitar mais danos aos filhos? Os 

sentimentos de ódio e medo são extremamente fortes em uma mulher abusada 

repetidamente pelo marido durante todo o relacionamento conjugal – odiar o marido 

e continuar vivendo com ele, temendo que a qualquer momento o marido inflija mais 

danos a si e aos filhos. "Criança queimada tem medo do fogo", diz um provérbio 

iraniano, refletindo dois sentimentos, dois instintos humanos de proteção, que nem a 

razão ou a lógica pode negar. Aqui, estamos diante do medo e do ódio de uma "mulher 

razoável" com todas as características fisiológicas e psicológicas de mulheres; não de 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 30 – Janeiro/Junho 2020 

www.sociologiajuridica.net 

30 

 

um "homem razoável" com todas as características fisiológicas e psicológicas de 

homem. 

Alguns autores acreditam, com precisão, que os padrões jurídicos da legítima 

defesa foram construídos a partir da perspectiva masculina e mantiveram os homens 

em mente. Sendo assim, o princípio do imediatismo não faz sentido quando a 

provocação toma a forma de abuso a longo prazo (Kennedy, 2005: 209). Portanto, a lei 

deve se concentrar no comportamento das mulheres, e não no comportamento ético. 

Com isso, um dos pontos importantes negligenciado pela legislação no contexto da 

legítima defesa é o fato das ré ter matado seu marido violento/agressivo a fim de 

evitar mais danos psicológicos e espirituais a si mesma. Por esse motivo, a noção de 

‘legítima defesa psicológica’, proposta por Charles Ewing (1990) deve ser considerada. 

Ele acredita que as mulheres agredidas que matam estão muito desgastadas, lutando 

para sobreviver. No entanto, parece que no caso das culturas totalmente patriarcais 

ou semi-patriarcais, as mulheres fazem parte dos pertences de um homem, estão 

inteiramente sob o domínio masculino. Portanto, é muito difícil aplicar as salvaguardas 

Direito penal ao homicídio doméstico por mulheres, a menos que mudemos 

completamente a mente masculina dos juízes e nos tornemos uma mente neutra, se 

possível. 

 

12. Avaliação de alternativas restaurativas formais e informais como respostas ao 

homicídio doméstico  

O Irã é um país de diversidade étnica, linguística e religiosa. Desde tempos 

imemoriais essa diversidade levou a uma coexistência pacífica entre indivíduos e 

grupos. De fato, pode-se argumentar que a coexistência pacífica é um dos elementos 

essenciais de uma sociedade plural e uma de suas ferramentas mais importantes é a 

busca por soluções pacíficas para disputas e casos criminais. Essa cultura tem suas 

raízes na história iraniana antiga. Naquela época, os ensinamentos zoroastrianos 

procuravam espalhar o racionalismo na sociedade iraniana. De acordo com esses 

ensinamentos é preciso exercitar a paz e a justiça, e os iranianos devem se comportar 

com tolerância e espírito de reconciliação em seus relacionamentos, entre si, com 

outras nacionalidades e outras religiões (Elahi, 2009). Além disso, "na busca da 

felicidade mundana e do paraíso na terra, um homem, uma família, uma nação e um 

país não podem alcançá-lo sozinhos, porque pessoas de todas as partes do mundo 

estão interconectadas como elos de correntes" (Mohammadi, 1995: 46). Essa forte 

tendência do povo iraniano à racionalidade filosófica (Lahoori, 1999: 15) os ajudou a 

compreender lentamente a ideia do panteísmo (Lahoori, id.). Com base em tais ideias 

os iranianos não apenas resolveriam seus próprios problemas, mas também 

resolveriam os problemas de outros (Fry, 1979: 450). Ideias repetidamente expressas 

em diferentes escritos zoroastrianos; como dever do povo manter a paz pública e 

evitar conflitos: “Toda pessoa deve aceitar uma regra/etiqueta que propugna o 
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desarmamento e a paz pública no mundo e evitar danos, agressões e belicosidade” 

(Doustkhah, 2006: 12). 

Embora o sistema social e cultural do Irã de antes tenha sido destruído e 

sofrido muito após a invasão árabe e subsequentes evasões e guerras estrangeiras, 

essas ideias ainda estão em voga em grande parte na resolução de disputas e questões 

envolvendo crimes (Elahi, id.). No antigo Irã, até o fim do Império sassânida, que 

coincidiu com a ocupação árabe do país e a imposição de uma cultura árabe e islâmica 

aos iranianos, o crime de assassinato era crime público punido pelas autoridades. 

Contudo, a substituição do sistema legal iraniano por uma cultura árabe-islâmica 

incipiente, produto de costumes tribais primitivos e do pensamento islâmico, o 

homicídio passou a ser considerado um crime privado que deve ser respondido pela 

família da vítima, mas com a permissão de uma autoridade islâmica. 

Na condição de livro sagrado, o Alcorão, aconselhou os muçulmanos a perdoar 

o autor de homicídio, dando aos iranianos uma oportunidade, a fim de evitar vingança 

e assassinatos futuros, de aplicar uma cultura da paz e reconciliação em boa parte dos 

casos. Essa cultura tem certos ritos e práticas entre as subculturas e etnias iranianas. 

Por exemplo, em províncias curdas, como Kermanshah, é chamada de “paz no sangue” 

ou “paz ao matar” (khoon solh), entre as etnias de Lor, de “parada de matar” ou 

“parada de sangue” (khoon bass) (Razavifard et al, 2015), e entre as etnias e tribos 

árabes, de “acabar com o antagonismo ou hostilidade” (fasl) (Atashene, 2016). Termos 

que tiveram origem em um determinado momento em que grupos e comunidades 

defendiam responsabilidade coletiva e procuravam reparar relacionamentos 

prejudicados (Gavrielides, 2012). Devido a relacionamentos muito simples e próximos, 

esses grupos ainda aderem amplamente a práticas comuns como arbitragem (pelo 

chefe de uma vila ou família) e reconciliação, mesmo em casos criminais mais graves, 

como homicídios, também observadas em outras províncias iranianas (Amini, 2015; 

Mousavi, 2016). Estudos mostram que, mesmo em grandes províncias como Fars, 

existem extensos processos de reconciliação em casos de morte (Amini, id.). Em 

pesquisa anterior (Amini, ib.) e na atual ficou mostrado que reconciliação e mediação 

são diferentes no caso de homicídio por esposas, a primeira causa parecendo ser que, 

devido à existência de intencionalidade ou plano previamente arquitetado o ato tende 

a ser visto como assassinato a sangue frio, de modo que nem a família da vítima quer 

confrontar a homicida nem os mediadores querem mediar. Por sua vez, assassinatos 

involuntários e emocionais tendem a ser resolvidos por meio de reconciliação, e às 

vezes, juízes e outras autoridades  adiam ou atrasam procedimentos para dar tempo à 

acusada de chegar a um acordo com a família da vítima (Amini, ib.). 

Acima dissemos que essas esposas planejaram matar seus maridos, o que 

sugere dolo e crueldade, e afeta de múltiplas formas a família da vítima. O papel dos 

estereótipos culturais não pode ser negado, e de modo destacado na prática de crime. 

Na cultura popular, a fêmea é considerada um gênero delicado, sensível, bonito e 

fraco, do qual se espera tolerância e bondade. Deve ser muito paciente e manter a 

santidade da sua condição de mãe. As mentioned in the previous section, these women 
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killed their husbands according to previous plans. Segundo Fátima, "antes de cometer 

assassinato, quando eu era abusada por meu marido, todos sabiam e me admiravam 

por ser paciente, mas quando o matei me descreveram como pessoa má, cruel e 

perigosa". Não admira, pois das culturas mais tradicionais, de onde essas esposas são 

originárias, as mulheres são subordinadas e obedientes. Assim, uma mulher que mata 

o marido não pode ser menos culpada do que a escrava que mata o seu senhor. Razão 

pela qual a família da vítima reluta em reconciliar-se com a homicida; rejeita os 

pedidos dos mediadores, se concordam em perdoar é simplesmente porque a 

homicida e a vítima tinham filhos em comum e precisam da mãe para cuidar deles. O 

que todavia pode acontecer muito tempo depois do assassinato – Roqaieh, por 

exemplo, foi a única da amostra a ser perdoada até agora, oito anos depois. Ademais, 

se uma das partes tiver mais poder, a justiça do processo será mais difícil, 

principalmente se o outro lado for uma mulher (Mollaparvary, 2016). 

Desse modo, como mediação e reconciliação desempenham papel importante 

na sociedade, o legislador iraniano sempre teve de prestar atenção a estes métodos 

autocompositivos, oferecendo estrutura legal para que por meio deles se resolvessem 

disputas e crimes. De fato, durante a era Pahlavi – ambos no caso de Reza Shah e 

Mohammad Reza Pahlavi – essa capacidade da sociedade iraniana foi levada em 

consideração no caso de disputas jurídicas e delitos. Sob Reza Shah (1925-1941) foram 

adotados um código (1933) para comunidades urbanas, r outros para assuntos judiciais 

e administrativos, além de códigos para tribos e povos nômades (1956), levando em 

consideração as características individuais, culturais e sociais das comunidades 

urbanas, rurais e tribais. 

No período de Mohammad Reza Pahlavi (1941-1979), o legislador adotou uma 

abordagem participativa para resolver casos judiciais por meio de procedimentos 

locais, rurais e urbanos na justiça criminal (1963), no âmbito de uma reforma judicial 

chamada “Revolução Branca”. O resultado foi a criação de "conselhos de arbitragem" 

para áreas urbanas e "casas de justiça" para áreas rurais. Ambas as instituições com 

objetivo de lidar com infrações e delitos, cujos membros eram selecionados pelas 

próprias populações e entre eles. Em 1977, com a reforma das leis processuais, juízes e 

advogados foram incentivados a buscar reconciliação e mediação em todos os casos 

criminais e civis. Sobre as Casas de Justiça, Pahlavi (1966: 162) escreveu que “tentamos 

ajustar a situação, fazendo que camponeses e agricultores desfrutassem de 

procedimentos de justiça como os demais segmentos da população”. Os benefícios 

dessas iniciativas foram múltiplos, como a eleição de intermediários na condição de 

facilitadores escolhidos dentre os membros da comunidade, afeitos aos hábitos e 

costumes desta, e aptos a tomar decisões consuetudinárias e conscienciosas sem que 

nenhuma decisão fosse especificamente tomada para uma parte que não estivesse 

satisfeita com o resultado do seu caso. 

Com a República Islâmica, reconciliação e mediação foram adaptadas da era 

Pahlavi e incorporadas ao Direito civil e criminal, além de promulgada uma legislação 

sobre um "Conselho de Resolução de Disputas" no início do século XXI. De acordo com 
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a lei, os membros do Conselho têm o dever de buscar reconciliação entre as partes 

também nos criminais de natureza privada. Segundo o código atual o homicídio é um 

crime que, além do público, é privado e, portanto, a família da vítima tem o direito de 

buscar a pena de morte. Como tal, um ramo do Conselho cuida de conciliação em 

casos de homicídios, seus membros são nomeados pelo governo, sua participação é 

voluntária, o que não impede que sejam remunerados. O que pode ser um problema, 

de vez que a aplicação de abordagens restaurativas eficazes e saudáveis requer tempo 

e investimento (Zelleler, 2016: 428).  

Algumas investigações comprovaram que a função dos conselhos de resolução 

de disputas em casos criminais, especialmente em casos de assassinato, não foi bem-

sucedida (Amini, 2015; Mollaparvary, Id). Uma das razões foi a nomeação de membros, 

pessoas escolhidas pelos cidadãos e mais confiável pelas partes. Por outro lado, nas 

áreas urbanas, os membros não estão bem familiarizados com as partes, seus valores e 

hábitos e por não serem versados em psicologia, sociologia ou antropologia, isso 

causou um viés adicional (Amini, id; Mollaparvari, ib.). Devido à intensa urbanização e 

migração para as cidades nas últimas três décadas, as identidades das comunidades 

enfraqueceu a participação e aumentou a dependência (Moeidfar, 2010: 136). 

E, conforme a participação das mulheres aumenta pode-se argumentar que é 

desejável que estejam cada vez mais envolvidas na resolução de casos criminais. A 

atual composição não especialista dos conselhos não ter uma função plenamente 

restaurativa, e não se pode afirmar que vai conseguir até que mais mulheres 

especialistas em psicologia, sociologia etc. estejam presentes para mediar casos 

criminais envolvendo outras mulheres, vítimas ou ofensoras. 

O legislador aceitou a mediação como uma das manifestações da justiça 

restaurativa, alterando o Código de Processo Penal em 2013. No entanto, limitou sua 

aplicação a delitos menores (graus 6, 7 e 8), que cominam pena máxima de um ano de 

prisão. Impediu que a abordagem restaurativa fosse aplicada ao crime de assassinato 

perdoado pela família da vítima sob a atual lei iraniana. A mediação tem raízes e 

antecedentes culturais, históricos e legais no Irã; sua aplicação a casos de assassinato 

evitaria impor a pena de morte, mas a prisão não é injusta. Sob o código penal atual, 

por outro lado, o crime de assassinato exige pena de morte, seja premeditado, a 

sangue frio, ou não a punição é sempre a mesma, nenhuma defesa pode reduzi-la a 

homicídio culposo. Somente a reconciliação ou uma abordagem restaurativa poderia 

remover a punição e salvar a vida do condenado. 

Nos casos específicos de assassinato cometidos por esposas vítimas de 

violência doméstica o legislador não aceitou nenhum atenuante e os juízes não fazem 

nenhuma interpretação das atuais defesas legais para aplicá-las a esses casos. O uso de 

uma abordagem restaurativa poderia ajudá-las a sobreviver se, talvez, os profissionais 

da justiça restaurativa não fossem selecionados pela administração estatal ou pelo 

sistema de Justiça e não tivessem dependência de um ou de outro, o que não é o caso. 
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Finalmente, deve-se enfatizar que, diferentemente da justiça retributiva concentrada 

na ordem social, o objetivo da justiça restaurativa é restaurar relações sociais e, 

portanto, não deve se limitar a crimes específicos. Que relacionamento é mais 

importante que o relacionamento familiar? Que prioridade é mais importante que a 

posição de uma mulher em uma família? Como Christie (1977) afirmou, os governos 

roubaram as disputas do povo, mas hoje que elas retornaram, as respostas devem ser 

recuperadas o máximo possível. Como a história humana demonstrou, a justiça 

restaurativa tem sido um modelo proeminente para o mundo (Braithwaite: 2002: 5), e 

salvará o mundo da violência e até da morte; é vital que seja adotada. 

 

13. Conclusões 

A violência por parceiro íntimo pode ter o papel importante no cometimento 

de homicídio doméstico, e este estudo mostra que a falta de proteção legal e social 

adequada e suficiente das mulheres vítimas de violência doméstica as colocou em uma 

situação em que decidiram matar seus maridos. Em outras palavras, tomaram a lei em 

suas próprias mãos e a exerceram por si mesmas. Esse tipo de assassinato é definido 

como "homicídio" no Código penal atual, e as mulheres sentenciadas à pena de morte 

a pedido da família da vítima. Nenhum recurso é previsto nesses casos e os 

magistrados não consideram que os recursos gerais disponíveis, como a legítima 

defesa, podem ser aplicados, a não ser que decidam dar “respostas brandas” e 

condenar a ré a prisão perpétua. 

Outras respostas suaves, como reconciliação e perdão têm, por outro lado, uma 

perspectiva histórica na cultura iraniana. Embora tragam benefícios como adequação 

aos s valores e hábitos das partes, e como resultado maior atenção à estrutura dos 

relacionamentos, elas são criticadas como a “falta de justiça” e influência indevida da 

parte “mais poderosa” no processo, especialmente se se tratar de uma mulher. 

Contudo, antes e depois da revolução, os legisladores tentaram usar a cultura 

restaurativa e torná-la um processo formal, promulgando leis. Antes da revolução 

islâmica (1979), o legislador agia com mais sucesso, membros dos conselhos rurais e 

urbanos eram selecionados pelos cidadãos, incluindo homens e mulheres. De acordo 

com o atual regulamento dos conselhos, por outro lado, os membros devem ser 

nomeados pelo judiciário e não estão necessariamente familiarizados com demandas e 

valores sociais, em especial nas grandes cidades. O que é o oposto do princípio de 

justiça processual e de neutralidade. 

Por outro lado, mediação como elemento de processo de justiça restaurativa – 

abordagem científica moderna – foi introduzido na legislação em 2015, mas sofra com 

as restrições das críticas e continua restrita a crimes de menor impacto. O que torna a 

situação das mulheres que cometem homicídios domésticos, vítimas de violência pelo 

parceiro, ainda mais complexa. Assim, a natureza de seu crime (homicídio a sangue 

frio) e o seu gênero, torna mais difícil, praticamente impossível, a aplicação do 

processo tradicional de mediação e reconciliação, que nos casos em que homens estão 
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envolvidos. Enquanto isso, o governo planeja propor um código de justiça restaurativa 

em um futuro próximo. Para isso é necessário prestar atenção à estrutura da 

sociedade e à cultura da mediação, bem como à justiça restaurativa e a seus princípios 

modernos e científicos.    
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Resumo: O presente escrito trata-se da aplicação seleta do princípio da insignificância 
no Direito brasileiro, como uma consequência da hierarquia social. Com o objetivo de 
realizar uma exposição e reflexão acerca dessa problemática presente na prática 
forense. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, com análise de jurisprudências, 
dados, e pensamentos de doutrinadores do direito, os quais demonstraram que há 
subprincípios que são considerados essenciais para ratificar o princípio da 
insignificância. Ademais, em conjunto com a interpretação carregada de preconceitos, 
há uma série de contrariedades que culminam com o aumento da seletividade. Para 
tanto, todos esses impasses refletem de maneira significativa na aplicação das sanções 
coercitivas.     
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preconceitos. 

 

Abstract: This writing is about the select application of the principle of insignificance in 
Brazilian law asconsequence of hierarchical Society. It aims to make na exhibition and 
reflection on this problem presente in forensic practice. Through a bibliographic 
research, with analysis of jurisprudence, data, and thoughts of legal scholars, which 
demonstrated that there are subprinciples that are considered essential to ratify the 
principle of insignificance. Furthermore, in conjunction with the prejudiced 
interpretation, there are a number of setbacks that culminate in increased 
selectivity.Therefore, all these impasses reflect significantly in the application of 
coercive sanctions.  
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atuais; 5. A seletividade do princípio da insignificância e o reflexo da sociedade 
hierárquica; 6. Problemas de aplicação do direito- o princípio no tempo e no espaço; 7. 
Considerações finais. 8. Referências. 
 

1. Introdução 

Vivemos em uma sociedade cujo contexto demonstra cada vez mais a 

existência da inclinação para a punição. Diante disso, cabe analisar a predominância de 

velhas interpretações no âmbito penal que não acompanham as mudanças do meio 

social hodierno. Visto isso, o princípio da insignificância tem o objetivo de trazer uma 

modificação na parte hermenêutica concernente ao Direito Penal e ao ordenamento 

jurídico que, concretamente, assevera os seus valores de repreensão. 

Num cenário onde nota-se um esgotamento dos já existentes sistemas 

prisionais, há uma preocupação no Brasil com o encarceramento em massa, visto que 

o sistema punitivo vigente (sem a observância do princípio da insignificância), 

implantado no país, mostra-se defasado e seria interessante que o intérprete 

considerasse as mudanças hodiernas com o objetivo de evitar que crimes 

insignificantes sejam punidos com a mesma intensidade que crimes mais gravosos, 

causando a superlotação dos presídios. Não obstante, há de se falar sobre a 

seletividade da utilização desse princípio no ordenamento jurídico, cujo parâmetro 

estabelecido nos Tribunais Superiores não é levado em conta, mas sim a classe social a 

qual o indivíduo pertence.   

Tendo em vista as discussões hodiernas acerca da política punitiva brasileira e 

da necessidade de adotar de maneira mais justa o princípio da insignificância, será 

discorrido ao longo desse trabalho sobre como o advento é pouco aplicado nos 

julgamentos brasileiros e a seletividade do Poder Judiciário quanto ao benefício do 

princípio frente aos casos. 

 

2. O princípio da insignificância, seu surgimento e conceito 

 O surgimento do princípio da insignificância, respaldou-se no brocardo mínima 

non curat pretor, presumivelmente originário do Direito Romano, conquanto, tal 

asserção é negada pelo doutrinador Maurício Antônio Ribeiro Lopes (1997), o qual 

afirma, “Existe naquele brocardo menos do que um princípio, um mero aforismo.[...] a 

máxima minimis non curat pretor [...] serve como referência, mas não como via de 

reconhecimento do princípio.”1, alegando que o brocardo supracitado não é a primícia 

do princípio, para o doutrinador a origem advém dos pensamentos iluministas. 

Ao que diz respeito a sua historicidade, a principal discussão não é a origem, 

mas, a evolução. No período iluminista só havia ilicitude ao que estava proibido por lei, 

 
1 FLORENZANO, Fernando W. G. O Princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro, Rio de Janeiro, 
v. 16, p. 111-113, jan 2018. 
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o que proporcionava uma maior submissão dos juízes à lei penal. Com o fim da I e II 

guerra, furtos de objetos irrelevantes tornou-se decorrentes, e foram titularizados 

como crime de bagatela (Bagatelledelikte). Ademais, por unanimidade, o jurista 

alemão Claus Roxin é tido como aquele que introduziu o princípio da insignificância ao 

Direito Penal, no ano de 1964. Roxin, em sua obra “Politica Criminal y Sistema del 

Derecho Penal”, trouxe a frente alguns questionamentos relacionados à aplicação do 

direito penal, ao sair em defesa de uma interpretação mais restritiva e menos 

abrangente da dogmática penal.2 

No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da insignificância conquistou 

seu espaço sem grandes contrariedades. A primeira menção foi sucedida pelo 

Supremo Tribunal Federal STF, no habeas corpus n° 66.869 PR, em 06 de dezembro de 

1988, no qual conclui-se que a lesão era irrisória, impossibilitando o emprego do 

dispositivo penal. 

O princípio da insignificância ocorre quando uma ação considerada típica, 

praticada por determinada pessoa, não causa dano à sociedade tornando-se, assim, 

uma ação insignificante. Neste ínterim, há princípios que reafirmam a legitimidade e a 

necessidade de uma maior atenção ao princípio da insignificância no ordenamento 

jurídico. 

Para este princípio o direito penal não deve se preocupar com condutas 

“ilícitas” insignificantes, além do mais, é necessário que haja um mínimo de lesividade 

ao bem jurídico protelado. Rogério Greco (2017) traz um caso prático para falar sobre 

o tema: 

Dois jovens namorados, Pedro e Júlia, ambos com 18 anos de 
idade, resolvem ir ao cinema. Estudantes, somente possuem o 
dinheiro exato para o ingresso na sessão. Ao passarem por uma 
loja de doces, Pedro, delicadamente, retira um caramelo de 
leite deixado à exposição do público, desembrulha-o e o leva à 
boca. Júlia, romanticamente, como se fosse dar um beijo em 
Pedro, parte o caramelo que a esperava entre os lábios do 
namorado. Quando ambos já estão prestes a entrar no cinema, 
eis que surge, esbaforido, o segurança da loja de doces, que os 
havia perseguido até o cinema, e os prende por terem 
praticado o delito de furto, uma vez que se deliciaram, mas não 
pagaram o caramelo de leite pertencente à empresa 
comercial3. 

Para os doutrinadores mais radicais o crime não seria simplesmente 

considerado crime de furto, como também seria qualificado pelo concurso de pessoas. 

 
2 Idem, ibidem. 
3 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume 1. 19. Ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 
2017. 
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Desse modo, Claus Roxin4 com o objetivo de dar suporte ao intérprete do direito e 

também o ajudar na análise do tipo penal, deu origem ao princípio da insignificância 

sob a justificativa de que o direito penal não deve preocupar-se com situações 

consideradas como bagatelas.  

 
3. Subprincípios que respaldam e reafirmam a legitimidade do princípio da 
insignificância   
 

Sumariamente, cabe por aludir ao princípio da intervenção mínima também 

conhecido como ultima ratio, assenta-se na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, e consta em seu art. 8º que a lei só deve prever penas que sejam 

estritamente necessárias. Seu conceito consiste na ideia de que o Direito Penal deve 

interferir nos casos em que há lesividade aos bens jurídicos mais importantes, sendo 

que, em casos de gravidade inferior ao ordenamento jurídico, deve ser deixado para os 

outros ramos do Direito. Desta feita, entende-se que o Direito Penal deve intervir 

quando for corroborado que os outros ramos do direito não foram capazes de 

proteger os bens jurídicos em questão. Claus Roxin ressalta o caráter subsidiário do 

direito penal e diz: 

A proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o 

Direito Penal, senão que nessa missão cooperam todo o 

instrumental ordenamento jurídico. O Direito Penal é, inclusive, 

a última dentre todas as medidas protetoras que devem ser 

consideradas, quer dizer que somente se pode intervir quando 

falhem outros meios de solução social do problema- como a 

ação civil, os regulamentos de polícia, as sanções não penais 

etc. Por isso se denomina a pena como a última ratio da política 

social e se define sua missão como proteção subsidiária de bens 

jurídicos (GRECO, 2014, p.52).5 

De forma correlata, o princípio da lesividade, cuja origem se atribui ao período 

Iluminista, afirma que o Direito Penal deverá punir somente em casos de lesão ao bem 

jurídico tutelado de uma outra pessoa, ou seja, deve haver vítima, pois a lesão 

ocasionada não pode permanecer na esfera de interesse próprio do agente. 

Entretanto, como será visto adiante, no ordenamento jurídico os dois princípios são 

interpretados de maneira diferente, pois mesmo que não exista vítima, há punição da 

ação típica. Além disso, Nilo Batista (2011), em sua obra “Introdução crítica ao direito 

penal brasileiro”, separou como funções principais do princípio da lesividade: proibir a 

incriminação de uma atitude interna, proibir a incriminação de uma conduta que não 

exceda o âmbito do próprio autor, proibir a incriminação de simples estados ou 
 

4 FLORENZANO, Fernando W. G. O Princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro, Rio de Janeiro, 
v. 16, p. 111-113, jan 2018. 
5 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume 1. 19. Ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 
2017. 
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condições existenciais e proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem 

qualquer bem jurídico.6 Em miúdos, quer dizer que com a adoção do princípio da 

lesividade, busca-se também afastar da área penal condutas que, embora tenham 

caráter desviantes, não afetam nem invadem o bem jurídico de terceiros. 

Não obstante, o princípio da necessidade e idoneidade decorre e está atrelado 

ao princípio da proporcionalidade. Este, como subentende-se pela nomenclatura, visa 

sopesar o crime com a pena, para que assim, haja proporcionalidade entre eles. Crimes 

mais gravosos receberão penas mais severas, enquanto tipos incriminadores menos 

gravosos receberão como sanção penas mais brandas. Ademais, voltando ao princípio 

da necessidade e idoneidade, a situação de punição somente deverá ocorrer quando 

houver comprovada a necessidade de tutela através do direito penal ao interesse em 

questão. 

Outrossim, surgido no período do Iluminismo, o princípio da ofensividade 

somado ao princípio do fato e da exclusiva proteção do bem jurídico, tem como seus 

pilares a afirmação de que não pode ser considerado crime se a conduta em questão 

não tiver oferecido perigo concreto, real, efetivo e comprovado de lesão ao bem 

jurídico. Nas palavras de Fernando Capez (2005): 

Na ofensividade, somente se considera a existência de uma 
infração penal quando houver efetiva lesão ou real perigo de 
lesão ao bem jurídico. No primeiro, há uma limitação quanto 
aos interesses que podem ser tutelados pelo Direito Penal; no 
segundo, só se considera existente o delito quando o interesse 
já selecionado sofrer um ataque ou perigo efetivo, real e 
concreto.7 

 Saliente-se ainda que há necessidade de se falar do princípio da humanidade, 

deduzido da Constituição Federal como dignidade da pessoa humana e fundamento do 

Estado Democrático de Direito. O objetivo desse princípio é excluir todo o tipo de 

aplicação e execução penal que sejam degradantes ao ser humano. Visa garantir a 

integridade física e moral do ser humano encarcerado. Seu texto é instituído por 

norma específica da Constituição da República no seu art. 5º, XLIX e ratificada na lei 

penal no seu art. 38 e no art.40, este último tratando-se da lei de execução penal. É 

importante frisar que esse princípio garante não somente proibir a existência de penas 

cruéis, como também a sua execução. 

Mediante o exposto, destaca-se que, não somente o princípio da 

insignificância, como também os princípios supracitados vêm sendo sucateados pelo 

intérprete da lei penal, de modo que enseja uma mudança em relação à hermenêutica 

jurídica. 

 
6 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 12ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011. 
7 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, vol. 1, parte geral. 16. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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4. A aplicação (ou sua ausência) do princípio da insignificância nos dias atuais  
 

Decerto, a aplicação do princípio da insignificância não é para servir de 

ausência de proteção jurídica ou desvelo do Estado em face à segurança, mas sim para 

excluir um fato considerado irrelevante para o Direito Penal. Com base nessa 

perspectiva, os Tribunais Superiores estabeleceram uma série de requisitos para 

aplicação do referido princípio.  

Desta maneira, o Supremo Tribunal Federal sustentou que: 

O princípio da insignificância incide quando presentes, 
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima 
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade 
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do 
comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.8 

Entretanto, apesar dos requisitos supracitados, o STF tem se mostrado bastante 

rígido em relação a aplicação do princípio, tanto que, no dia 10 de dezembro de 2014 

ocorreu o julgamento conjunto de três Habeas Corpus ( HCs 123734, 123533 e 123108) 

que tratavam da aplicação do princípio da insignificância em casos de furto, e nos três 

casos o princípio foi afastado e considerado improvido.  

Visto isso, o ministro Luís Roberto Barroso observou e apontou que a 

jurisprudência do STF: “tem afastado a incidência do princípio da insignificância nos 

casos de reincidência e de furto qualificado. Em seu entendimento, tais critérios 

podem promover aumento no encarceramento de condenados por crimes de menor 

potencial ofensivo”.9 Sob o mesmo ponto de vista, o ministro criticou os requisitos e 

falou que nem a reincidência ou modalidade qualificada do furto deveriam afastar a 

aplicação do princípio da insignificância. Além disso, propôs que, em casos de 

afastamento do princípio a pena restritiva de liberdade deve ser fixada em regime 

inicial aberto domiciliar, sendo substituída, como regra, pela pena restritiva de direitos 

ao invés da restritiva de liberdade. Por fim, disse o ministro: “a utilização da pena de 

reclusão como regra representa sanção desproporcional, excessiva e geradora de 

malefícios superiores aos benefícios”.  

Entretanto, apesar dos requisitos e opiniões favoráveis, o Supremo tem se 

mostrado discricionário em seus julgados, cujos casos semelhantes são julgados de 

forma distinta, como por exemplo num caso em que o agente foi acusado de furtar 

água sendo o valor estipulado em R$ 96,33 (noventa e seis reais e trinta e três 

centavos) restando a tipicidade excluída pelo princípio da insignificância.10 De modo 

 
8 STF, HC: 119672 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma, Data de 
Publicação: DJe- 106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014. 
9  STF, Habeas Corpus N° 123734, 123533 e 123108. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 10 dez 2014, 
T1- Primeira Turma, 10 dez 2014. Lex: notícia do SFT, 10 dez 2014. 
10 STF, HC 99054, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010, 
DJe-055 DIVULG 23-03-2011 PUBLIC 24-03-2011 EMENT VOL-02488-01 PP-00016. 
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diverso, em um caso parecido, foi notado o completo abandono do supracitado 

princípio,  um agente foi acusado de furtar caixas de goma de mascar com o valor de 

R$ 98,80 (noventa e oito reais e oitenta centavos) entretanto o valor não foi 

considerado ínfimo e a conduta não foi considerada irrelevante.11 

Semelhantemente, o Superior Tribunal de Justiça também designou critérios 

para aplicação do princípio e são eles: “[...] a) a conduta minimamente ofensiva; b) 

ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva” (HC AgRg no REsp 1388342, Quinta 

Turma, DJe 10/09/2013). 12 

Não obstante, assim como o STF, o STJ em seus julgados se mostra irredutível 

ao princípio, mesmo após estabelecer os critérios, prova disso é que em um pedido de 

Habeas Corpus cuja a agente foi processada pela tentativa de subtração de 

desodorantes no valor avaliado de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) ,frisa-se, ainda, 

que toda a res foi recuperada, o Superior Tribunal considerou improvido o pedido e 

inaplicável o princípio mesmo a ré não sendo reincidente e preenchendo os requisitos 

para a devida aplicação do princípio em seu benefício.13 

Consequentemente, tendo em vista os fatos expostos, os Tribunais têm se 

mostrado negligentes em relação ao entendimento unânime doutrinário com a 

aplicação do princípio da insignificância. Além do mais, como exposto pelo Min. Luís 

Roberto Barroso, essa inaplicabilidade do princípio ocasiona um maior número de 

prisões desnecessárias e, sabe-se que vivemos em um país de estrutura precária 

quando se fala em sistema carcerário. Desse modo, a não aplicação traz inúmeros 

malefícios à sociedade, como será visto posteriormente.  

 

5. Seletividade do princípio da insignificância e o reflexo da sociedade hierárquica   

 A necessidade de punir para que haja a sensação de justiça é intrínseca ao ser 

humano, como uma forma de “limpar” o indivíduo após sancioná-lo, manifestando o 

pensamento repressivo, enraizado na sociedade. Não obstante, ao que tange o Direito 

Penal, as aplicações de sanções são configuradas para a obtenção do bem coletivo, de 

forma que todo aquele venha a infringir a lei, seja sancionado sem nenhuma 

discriminação de pessoa. Conforme Michel Foucault (2014, p.22), em sua obra “Vigiar 

e punir nascimento da prisão”, um delito não é julgado de forma isolada, “[...] julgam-

 
11STF, HC 98944, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe-100 
DIVULG 02-06-2010 PUBLIC 04-06-2010 EMENT VOL-02404-02 PP-00396. 
12 STJ. HC AgRg no REsp 1388342, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, 07 set 2013, T5- Quinta Turma, 14 
maio 2019. Lex: jurisprudência do STJ, 14 maio 2019. 
13 STJ- HC: 491264 SP 2019/0028389-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 
07/05/2019, T6- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019. 
 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 30 – Janeiro/Junho 2020 

www.sociologiajuridica.net 

45 

 

se também as paixões os instintos. [...] impulsos e desejos. [...] até que ponto a 

vontade do réu está envolvida[...]”.14 

Na modernidade, o direito “repressivo” e “retributivo”, é entendido como 

ultrapassado ou ineficaz, e que o mesmo acumula consequências negativas ao ser 

humano. Em contraste, o modelo considerado ideal baseia-se em uma justiça 

“restaurativa” e “restitutiva”. Por essa razão, os escritos de Foucault (2014, p.15) 

descrevem tal situação, pois, o mesmo afirmou: 

[...] o essencial da pena que nós, juízes, infligimos, não creiais 
que consista em punir; o essencial é procurar corrigir, reeducar, 
“curar”; uma técnica de aperfeiçoamento recalca, na pena, a 
estrita expiação do mal, e liberta os magistrados do vil ofício de 
castigadores. Existe na justiça moderna e entre aqueles que 
distribuem uma vergonha de punir, que nem sempre exclui o 
zelo; ela aumenta constantemente; sobre esta chega pululam 
os psicólogos e o pequeno funcionário da ortopedia moral.15 

 

Palavras que deixam evidente, o quanto a justiça restaurativa pode ser mais 

eficiente, e proporcionar benefícios para aqueles que repreendem e são repreendidos. 

Contudo, é possível identificar consequências do modelo de repressivo 

supracitado na justiça contemporânea brasileira, onde o fenômeno social coercitivo 

tem enfrentado problemas, como o aumento constante do número de pessoas 

encarceradas. Segundo o INFOPEN, o Brasil possui o total de população prisional em 

773.151, com o percentual de presos provisórios de aproximadamente 33%.16  É a 

terceira maior população carcerária do mundo. Mediante ao exposto, é inevitável o 

questionamento, “o que gera esse crescimento?”. 

Ao estreitar essa problemática e trazê-la para a aplicação do princípio da 

insignificância, pode-se levar em consideração a predominância dos casos de furtos 

simples, o qual se encontra majoritariamente no topo, ou entre os crimes mais 

cometidos no território brasileiro. O defensor público da União, Gustavo Ribeiro 

(2019), afirmou, “a situação do sistema prisional brasileiro se prolonga por fatores como a 

demora na conclusão dos processos, as prisões cautelares (sem condenação) que se estendem 

por muito tempo e o encarceramento de pessoas por crimes de baixo potencial lesivo”.17  

Logo, nota-se que a aplicação do princípio da insignificância pode ser considerada um aliado 

para a diminuição da população carcerária, o defensor público também declara que pequenos 

crimes devem ser analisados do ponto de vista social, “É uma questão muito mais social do 

que de polícia”. 

 
14 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir Nascimento na prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
15 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir Nascimento na prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
16 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, Depen atualiza dados sobre a população carcerária 
do Brasil. Brasília, 14 dez 2020. 
17 LUIZ, Barbiéri. CNJ registra pelo menos 812 mil presos no país; 41,5% não têm condenação: Marca dos 
800 mil foi ultrapassada há duas semanas. Cálculo inclui presos nos regimes fechado, semiaberto e os 
que cumprem pena em abrigos, 17 jul 2019. 
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Tal declaração que pode ser reafirmada através do cordel extraído de um parecer da 

promotoria do estado de Alagoas (2009): 

 
"Sr. julgador; 
A vida é tão ingrata, e o pior quando dá muitas vezes é injusta 
no ato de cobrar. 
O processo em curso é mais um dos casos que somente se quer 
punir os desamparados. 
A estória é bem simples que dá dó até de falar, pegaram três 
cabras tirando coco e a recomendação da polícia era cadeia já! 
E assim foi, por conta do acontecido, ficaram dois deles quase 
dois meses detidos. 

E o caso não terminou, não, e o valor dos cocos que os acusados levarão era sem 
expressão. 

No todo foi R$ 69, na divisão, caberia a cada um valor tão 
insignificante que é até uma injustiça tratá-los como meliantes. 
O pior, é o que a gente vê no meio político, nas rodas das altas 
autoridades, onde se mete a mão e com vontade. 
Os acusados, coitados, desempregados, sem condição de 
ganhar o pão, à custa de tudo isso passaram grande privação. 
Ficaram presos, mesmo sendo primários, e ainda tiveram que 
levar a fama de ladrões e homens safados. 
Interessante, o que se vê é que os verdadeiros ladrões do 
erário, que metem a mão em mais de um milhão, são tratados 
como homens de bem e pessoas da mais alta distinção. 
Um dos acusados, na polícia falou, 'eu levei os coco seu doutor'. 
'Mais seu doutor, estou desempregado, e com três crias para 
dar de comer, na verdade o que eu queria era fazer os meninos 
parar de sofrer.' 
Enquanto o homem do colarinho branco, quando é pego 
metendo a mão, grita logo, 'eita, seu juiz é um absurdo, tão me 
chamando de ladrão!'. 
Os acusados, por conta dos cocos, confessaram a condição de 
ter metido a mão, mas eu pergunto seu Juiz, é motivo para 
prisão? 
Sessenta e nove reais, quase dois meses de detenção, será que 
precisa de mais aflição? Para corrigir uma injustiça, cabe ao 
defensor da lei, dizer, senhor juiz vamos então resolver, 
reconheça a insignificância e diga que esse fato não pode ter 
importância. 
Agindo assim, justiça vai fazer e dessa forma, fica o desejo 
desse humilde promotor, que um dia coloquemos nem que seja 
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por um dia na prisão os que metem a mão no dinheiro das 
nossas crias." 18 

 

Corroborando com o cordel supramencionado, constata-se que entre os réus 

de crimes de bagatela, a maioria advém de condições sociais e econômicas precárias, a 

exemplo disso, o caso da empregada doméstica Maria aparecida de Matos, a qual ficou 

detida por um ano e sete meses, ao tentar furtar um shampoo e condicionador no 

valor de $24,00 (vinte e quatro reais), onde a mesma sofreu torturas e perdeu a visão 

do olho esquerdo enquanto estava na prisão, após todo o ocorrido foi impetrado  o 

Habeas Corpus nº 43.988/SP, com o trancamento da ação penal ao legar a 

insignificância do valor subtraído. Em contraste, crimes ambientais, como, o Inquérito 

(INQ) 3788, com a acusação de prática de pesca ilegal, foi considerado insignificante 

pelo seu “reduzido grau de reprovabilidade”. Á vista disso, nota-se a seletividade 

latente na aplicação deste princípio.  

Em face do exposto, percebe-se que a carência de justiça, por parte da 

sociedade, que busca refúgio nas leis e coerções, proporciona uma série de fatores 

desfavoráveis, como, o aumento da população carcerária, o julgamento parcial, no 

qual prioriza-se aqueles que fazem parte da comunidade privilegiada econômica e 

social. Fatos esses, que constatam a afirmação de Michel Foucault (2014, p. 159) “[...] a 

proibição de determinas condutas apenas exprime os valores e os interesses das 

classes dominantes [...]”19, como uma realidade brasileira. 

Como já exposto, apesar do princípio não estar expressamente previsto no 

ordenamento jurídico é algo implícito na Constituição Federal e visa consolidar a 

estrutura garantista do Direito Penal. Entretanto, tem se observado que há uma 

interpretação restritiva, na qual o aplicador do direito utiliza do princípio para garantir 

e legitimar a seleção de pessoas com base no nível econômico e cultural de cada uma. 

A fundamentar esse entendimento, nos estudos referentes à criminologia, os 

teóricos da reação social afirmam que a explicação para o crime se concentra nas 

respostas formais do Estado para o comportamento, o questionamento não está em 

torno de quem é desviado, mas sim quem é considerado desviado. Nesta linha de 

raciocínio, Becker (1963), responsável pela teoria do Labeling Approach (Teoria do 

Etiquetamento Social), expôs em sua obra “Outsiders: estudos da sociologia do desvio” 

que o desvio é produto de um processo exitoso de aplicação de etiqueta: alguns casos 

são rotulados; outros, embora tenham cometidos desvios, nunca são descobertos.  

Insta salientar que, atualmente, quando descobertos, os agentes não 

etiquetados recebem tratamento distinto no ordenamento jurídico, sendo absolvidos 

com base no princípio da insignificância, enquanto os etiquetados pela sociedade não 

 
18 LUZ, Yuri Côrrea. Princípio da insignificância em matéria penal: entre aceitação ampla e aplicação 
problemática. 
19 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir Nascimento na prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
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recebem o mesmo tratamento e não são beneficiados pelo uso do referido princípio. 

Prova disso é que o Supremo Tribunal Federal entendeu que os delitos que importem 

em débito fazendário de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor mínimo legalmente 

estabelecido para a execução fiscal – devem ser tratados à luz do princípio da 

insignificância, excluindo-se a tipicidade material da conduta, por conta do disposto no 

artigo 20 da Lei 10.522/2002, com a redação dada pela Lei 11.033/2004.20 

Divergindo do caso anterior, no julgamento do HC 212.729/SP, 

supreendentemente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, rejeitou a aplicação do princípio da insignificância em um caso em que 

houve a subtração de duas latas de azeite, avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais), 

fazendo-se referência aos antecedentes do paciente.21 

Em comparação, pode-se destacar que para iludir tributos estipulados no valor 

de R$ 10.000,00 é necessário ter condições financeiras para manter uma vida digna, 

enquanto que de maneira díspar, no caso de subtração de latas de azeite, é inevitável 

subentender que nesse evento o agente está exposto às mazelas sociais e praticou o 

furto em prol de sua subsistência. Com isso, nota-se que, além dos requisitos há 

adoção de critérios relacionados à classe social do agente. 

 

6. Problemas de aplicação do direito – o princípio no tempo e no espaço  

O princípio da insignificância, é em realidade, uma regra de interpretação 

restritiva do tipo penal que afeta a tipicidade material, ou seja, em sua interpretação a 

lei possui palavras que ampliam a vontade da lei e cabe ao intérprete alcança-la. Desse 

modo, tendo em vista todos os problemas relacionados à má aplicação (quando 

aplicado) do princípio da insignificância, cabe analisar sob a ótica hermenêutica como 

se dá a interpretação dos casos e como poderia melhorar. Inicialmente, insta dizer que 

a historicidade da hermenêutica consiste em um processo gramatical ou filológico que 

busca o estudo da verba legis, atendendo aos princípios da possibilidade de as palavras 

ter sentido jurídico diverso, de modo que não devem ser analisadas de forma isolada, 

mas em conjunto. 

Não obstante, com o aparecimento da sociologia a interpretação das normas 

foi vista da seguinte forma:  

a) Conferir a aplicabilidade da norma às relações sociais que 
lhe deram origem (empírica); b) estender o sentido da 
norma a relações novas, inéditas ao tempo de sua criação; 
c) temperar o alcance do processo normativo, a fim de fazê-

 
20 Isso não apenas chama a atenção (pelo valor) como também decepciona, já que não dão a aplicação 
correta e necessária do princípio. 
21 STJ, Habeas Corpus 212.279, Relator: Min. Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 27/09/2011. 
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lo corresponder às necessidades reais e atuais de caráter 
social. (A.L. M. NETO, 1988, p. 217).22 

 

Com base nos objetivos pragmáticos feitos por Machado Neto23 observa-se que 

o intérprete hodierno está longe de cumprir com o que a interpretação sociológica 

estabelece. O mais comum de se ver através dos julgados são sentenças proferidas 

sem que corresponda e acompanhe “às necessidades reais e atuais de caráter social”, 

cujos princípios não são respeitados e aplicados em prol do réu. 

Por conta disso, é importante destacar que o âmbito jurídico penal vem 

sofrendo com problemas de aplicação do direito com relação à lei no tempo e no 

espaço, ou seja, são aplicações que não acompanham as modificações no mundo 

moderno, a vida social não se comporta estritamente de acordo com a “geometria 

legislativa” e, corrobora para que muitas relações jurídicas sejam iniciadas com 

preceitos e interpretações já ultrapassadas, atravessando a validez temporal da 

interpretação nova. Essa problemática foi vista claramente com os exemplos 

supracitados, cujo intérprete demonstra ainda estar inclinado às concepções 

hermenêuticas antigas. 

Além disso, sabemos que o direito é de natureza impositiva, pressupondo que 

os tribunais possam dizer a “última palavra”, e resolvam definitivamente os casos, por 

isso, demonstra-se também a necessidade de haver uma jurisprudência sem 

controvérsias24. Nas palavras de Dimitri Dimoulis (2016):  

Isso indica que a jurisprudência constitui uma importante fonte do 
direito, já que permite resolver dúvidas jurídicas e pacificar conflitos 
sociais. Para saber o que deve acontecer em tais casos, a única fonte 
fidedigna é a decisão do Poder Judiciário. Isso significa, porém, que 
os tribunais criam normas jurídicas individuais, aplicáveis em casos 
concretos.25 

Desse modo, nas decisões do Poder Judiciário devem ser aplicadas as leis e os 

princípios com vigor, pois, apesar da limitação prevista na Lei da Magistratura, o Juiz 

realiza a integração do ordenamento jurídico, ou seja, além de resolver os conflitos 

concretos, oferecem soluções em casos de dúvidas na interpretação, suprindo lacunas 

e concretizando a jurisprudência.  

 

 
22 NETO, Machado. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 6 ed. Saraiva, 1988. 
23 DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao estudo do direito. 7. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016.   
24 Como trouxemos exemplos de casos semelhantes com sentenças completamente diferentes, na qual 
em um foi aplicado o princípio da insignificância e em outro o mesmo princípio não foi aceito. 
25 DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao estudo do direito. 7. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. 
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7. Considerações finais 
 

Contudo, nota-se que a seletividade expressa, não surge de forma exclusiva na 

aplicação do princípio, mas está intimamente ligada às problemáticas, como a 

desigualdade social, a qual envolve questões econômicas, educacionais e culturais, a 

historicidade do direito penal brasileiro, e indiscutivelmente, aos juízos de valor 

carregados de preconceitos e privilégios, no momento da interpretação e avaliação 

dos crimes. 

Por conseguinte, ao analisar algumas jurisprudências em que o princípio foi 

aceito ou negado, percebe-se a falta de linearidade na aplicação, pois é comum que 

casos com prejuízos e atos similares, mas com réus de classes sociais distintas, 

alcancem resultados completamente dissemelhantes na decisão de seus casos. Ainda 

que ambos tenham sido julgados baseado nos mesmos critérios estipulados para uma 

melhor eficácia. 

É notável a presença da seletividade com base nas classes sociais no Brasil, 

tanto que os julgados dos Tribunais corroboram para essa afirmação. Além disso, é 

recente a discussão sobre a devida aplicação dos princípios penais, sendo mais 

comumente vistos (e respeitado) os princípios constitucionais, desse modo, a aplicação 

do princípio da insignificância e dos demais princípios penais deveriam receber maior 

atenção do ordenamento jurídico.  

Destarte, urge afirmar as consequências geradas pela não aplicação do 

princípio ao julgar muitos furtos simples, ocasiona um agravo na superlotação das 

penitenciárias brasileiras, problemática essa que o país enfrenta há alguns anos. Além, 

dos prejuízos e traumas decorrentes do tempo detido, que um ex-presidiário terá que 

lidar após passar por tal experiência, ainda que o mesmo tenha subtraído objeto de 

pequeno valor. 

Apesar de, em comparação com a década de 90, os Tribunais utilizarem 

(mesmo que seletivamente) mais o princípio como fundamentação das suas decisões, 

tal crescimento não muda significativamente se é aplicado de maneira excludente.  

Diante deste contexto de crítica ao âmbito jurídico e interpretações, urge 

demonstrar a importância da hermenêutica e métodos de interpretações que não 

sejam exclusivos para a sociedade de classe alta, já que o Poder Judiciário possui a 

responsabilidade de fomentar em suas decisões a imparcialidade e a aplicação do 

direito sem distinção, além de, em suas jurisprudências, demonstrar aos acadêmicos e 

juristas a boa aplicação de normas, princípios e leis. 

Sugere-se que para melhor e maior alcance da aplicação e importância dos 

princípios penais, haja um maior foco nos estudos em relação ao tema, inicialmente na 

graduação e em especializações, bem como mestrados e doutorados, para que exista a 

percepção e entendimento da relevância do assunto e como a devida execução pode 
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beneficiar a sociedade diminuindo o número de encarceramentos desnecessários e, 

consequentemente, a superlotação dos presídios.  
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SOB A PERSPECTIVA DA ABOLIÇÃO: TRABALHO, IMIGRAÇÃO E MEDO NOS 

DISCURSOS DOS JURISTAS BAIANOS ÀS VÉSPERAS DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 

(1880-1888) 

 

Through the perspective of abolition: Labour, immigration and fear in the rhetoric of 
the jurists from Bahia on the eve of slavery abolition (1880-1888) 

 

Douglas Mota Oliveira - Graduando em Direito, Universidade Federal da Bahia – UFBa. 
 

Resumo: A proposta deste trabalho é descrever a experiência histórica de uma parcela 
dos juristas baianos nos debates em torno da substituição do trabalho escravizado 
para o trabalho “livre”, sobretudo a partir de sua atuação nas sociedades baiana e 
central de imigração, sugerindo metodologicamente a utilização do processo histórico 
de abolição como importante prisma para se interpretar o quadro das relações 
jurídicas no Brasil das últimas décadas do sec. XIX, bem como  compreender – é a 
hipótese – como o Direito, representado na práxis histórica de seus agentes concretos, 
pode ser um elemento não apenas induzido, mas também indutor de relações 
produtivas nos anos finais da escravidão. 

Palavras-chave: História do Direito; Teoria do Direito; abolição; escravidão negra nas 
Américas.  

Abstract: The purpose of this paper is to describe the historical experience of a part of 
the jurists from Bahia in the debates around the substitution of slavery to “free” 
labour, especially emphasizing their acting in the national and local societies of 
immigration, as an effort to suggest methodologically the process of slavery abolition 
as an important prism to interpret the Brazilian juridical relations in the final decades 
of the nineteenth century, as to comprehend how the Law, represented by the 
historical praxis of its concret agents, might be understood not merely as an inducted 
element, but also inductive of productive relations in the final years of slavery. 

Keywords: History of law; Theory of Law; abolition; black slavery in America. 

Sumário. 1. Introdução. 2. Do normativismo jurídico a uma historiografia social do 
Direito: os boletins das sociedades de imigração como fontes de pesquisa histórica. 3. 
Antecedentes sociais e econômicos da abolição da escravidão na Bahia. 4. A 
participação dos juristas baianos nas Sociedades de Imigração e as respostas à crise de 
mão-de-obra na Bahia (1880-1888). 5. Conclusão. 6. Bibliografia.  

 

1. Introdução 

As últimas décadas do século XIX foram de profundas modificações nas 

estruturas jurídica, política e econômica nacionais.  
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Do ponto de vista de uma história das ideias jurídicas, os processos de abolição 

da escravidão e de conformação do Estado republicano foram acompanhados por um 

movimento de intensa secularização do pensamento jurídico brasileiro, que se 

verificou quase simultaneamente com a introdução e generalização, no imaginário 

social, de um positivismo científico perpassado por correntes de pensamento 

naturalistas, evolucionistas e social-darwinistas.  

Por seu turno, com a “Reforma Benjamin Constant”1, em 1891, o período 

também marcou a emergência das chamadas Faculdades Livres de Direito, que 

viabilizaram a difusão e a capilarização do ensino jurídico oficial no Brasil, para além 

das tradicionais Escolas de Direito de São Paulo e de Recife, e que se constituiriam 

rapidamente em centros de saber jurídico-positivo e científico na República.   

Não é de todo surpreendente, assim, que os anos anteriores à abolição da 

escravidão e à proclamação da República tenham presenciado, nos círculos de juristas, 

intelectuais e de membros das elites política e econômica locais, uma atmosfera de 

grande tensionamento, de instabilidade e de debates constantes em torno da 

formulação de propostas e alternativas aos problemas políticos e socioeconômicos da 

nação e das suas respectivas províncias.  

No caso da Bahia, a substituição da exploração do trabalho escravizado pelo 

regime de trabalho chamado “livre” poderia significar a reorganização de relações 

produtivas estruturadas ao longo de séculos de vigência do escravismo. E os vestígios 

documentais da experiência de uma parcela de seus juristas permite entrever um 

ambiente de apreensão e toda uma rede de articulações jurídicas e políticas que se 

instabilizam, se constroem e se rompem, constantemente, às vésperas do 13 de maio 

de 1888 e nos anos que lhe seguiram.  

No epicentro das preocupações que arregimentavam os juristas baianos e 

outros nomes destacados na política local, estava a necessidade de fornecer respostas 

à crise de mão-de-obra que afligia a economia açucareira do recôncavo da Bahia desde 

a década de 1850. Ao mesmo tempo, ainda era latente a memória de rebeliões e de 

levantes escravos, como a revolta dos malês de 1835, o que alimentaria os receios de 

uma emancipação abrupta, que pudesse desestabilizar as relações políticas e 

econômicas, em lugar de uma transição lenta e gradual.  

A proposta deste trabalho é descrever a atuação de uma parcela dos juristas 

baianos nos debates em torno da substituição do trabalho escravizado para o trabalho 

“livre”, sugerindo metodologicamente a utilização do processo histórico de abolição 

como importante prisma para se interpretar o quadro das relações jurídicas no Brasil 

das últimas décadas do sec. XIX, bem como  compreender – é a hipótese – como o 

Direito, representado na práxis histórica de seus agentes concretos, pode ser um 

elemento não apenas induzido, mas também indutor de relações produtivas nos anos 

finais da escravidão.   

 
1 Decreto n. 1232-H de 02 de janeiro de 1891. 
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Assim, esse trabalho é dividido em três partes, mais a introdução e a conclusão: 

a) a seguinte pretende refletir sobre as metodologias da História do Direito e as 

possibilidades de uma historiografia sobre a práxis histórica dos juristas no processo de 

abolição, remetendo à escolha e à abordagem sobre as fontes documentais utilizadas 

na pesquisa; b) a terceira pretende descrever os antecedentes histórico-políticos e 

econômicos da abolição da escravidão na Bahia; c) e, a quarta, localizar a atuação dos 

juristas baianos na formulação de respostas aos problemas políticos e econômicos de 

seu tempo, notadamente por meio de suas publicações no periódico “A immigração”, 

veículo de imprensa oficial da Sociedade Central de Imigração.   

 

2. Do normativismo jurídico a uma historiografia social do Direito: os boletins da 

sociedade de imigração como fontes de pesquisa histórica.   

 O livro “Apologia da História ou o ofício do historiador”, de Marc Bloch, 

publicado postumamente por Lucien Febvre em 1949, reúne as premissas principais 

que orientaram as transformações operadas na historiografia por aquela que ficou 

conhecida como a primeira geração da Escola dos Annales, constituída a partir da 

revista homônima, fundada por ambos os professores vinte anos antes.  

Nesse texto, Bloch2 defende a legitimidade da História como campo científico 

autônomo, o que justifica a profissionalização da atuação do historiador, ao mesmo 

tempo em que a atividade historiográfica, necessariamente interdisciplinar, é 

caracterizada pelo confronto com os problemas do presente e pelo engajamento com 

a sua superação. O historiador, diante das contingências que lhe são apresentadas 

pelo presente, procura localizá-las na duração histórica: sua atitude para com o 

passado, portanto, é necessariamente dialógica e questionadora – problemática –, não 

mais marcada pela pretensão de passividade que assinalara a historiografia positivista 

até então hegemônica. 

Embora não seja adequada a referência à Escola dos Annales como ponto de 

partida para uma atitude de ruptura com a tradicional historiografia positivista3, é 

possível afirmar que a reorientação metodológica simbolizada nessa primeira geração 

abriu espaço para novas e diversas formas de se fazer História, especialmente no que 

diz respeito à eleição dos objetos de pesquisa e ao tratamento das fontes 

documentais.  

Se, para um autor como Leopold von Ranke, o documento oficial é percebido 

como uma representação apriorística do passado, tendo ênfase as narrativas lineares 

de grandes eventos e instituições4, agora, ganhariam espaço a pluralidade e o rigor 

crítico com as fontes adotadas, sendo essa a esperada abertura para abordagens mais 

 
2 BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Trad. TELLES, André. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2002. 
3 BURKE, Peter. Ranke the reactionary. In. Syracuse Scholar. Volume 9. Issue 1, 1988, Art. 5. 
4 GAY, Peter. O estilo na história: Gibbon, Ranke, Macaulay, Burckhardt. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1990. 
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preocupadas com a cultura e crença populares, ideologias e grupos excluídos, assim 

como perspectivas centradas na ótica e na experiência vivida pelos debaixo. 

No ensino jurídico e na leitura sobre o Direito, porém, essas inovações 

custariam a ser incorporadas. E sua afirmação é marcada pela disputa com um esforço 

insistente de redução da História do Direito a um relato sequenciado de formas 

jurídicas e que deságua na apresentação das estruturas normativas vigentes como 

cristalizadas e imutáveis, legitimadas pela tradição e pela evolução gradual e lenta que 

as antecedeu.5 

Da maneira como sustentada neste trabalho, a definição de uma atitude 

problemática para com a História do Direito compete com a generalização de uma 

concepção teórica centrada na norma jurídica e que define o Direito como sistema 

lógico-dedutivo, o que resulta na abstração do Estado e de seus atos de vontade do 

processo histórico e dos antagonismos sociais que o conformam historicamente. 

Historicizar o Direito, dessa forma, exige a sua recondução ao plano do ser, para 

submeter o organismo estatal, seus agentes e sua linguagem à crítica historiográfica.  

Em outras palavras, a defesa de uma História do Direito problema requer 

subtrair o Direito de um patamar não histórico, porque atemporal e universalizante, 

para torná-lo vulnerável – e isto significa humanizá-lo, percebê-lo em sua 

complexidade, seus limites e sobretudo nas possibilidades de sua subversão.  

Assim, uma história social do Direito, compreendida como uma historiografia 

da práxis dos agentes sociais que constroem a ordem jurídica de seu tempo, permite 

não apenas a ampliação das fontes, agora enriquecida com a diversidade de evidências 

existentes para além da lei e do documento oficial, como também de problemas e 

questionamentos até então irrealizáveis na interlocução com a norma jurídica positiva. 

Se Bloch definiu a História como a ciência dos homens no tempo6, será 

exatamente no movimento ativo desses homens e mulheres que se poderá localizar o 

Direito enquanto fenômeno que já não significa propriamente um sistema estático, 

lógico e perfeito, mas que, assim como a categoria “classe” para E. P. Thompson, 

consubstancia um “fazer-se”7 ou, dito de outra forma, que é sendo.  

Também por isso, uma História social do Direito precisaria renunciar à 

pretensão de validade absoluta de seus postulados, para se compreender como ação 

social realizada na mesma arena histórica de seu objeto: portanto, como um 

conhecimento que é necessariamente provisório, seletivo e limitado pelos 

questionamentos dirigidos às fontes documentais8. Passa-se, assim, a uma 

 
5 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 2012. 
6 BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Trad. TELLES, André. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2002.  
7 THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa – V. 1. A árvore da liberdade. Trad. 
BOTTMANN, Denise. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
8 THOMPSON, Edward Palmer. Miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento 
de Althusser. Trad. DUTRA, Waltensir. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1981, p. 49.  
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historiografia não apenas observadora ou descritiva, mas sobretudo compreensiva ou 

hermenêutica do Direito, que, ao invés de reivindicar o lugar privilegiado de um sujeito 

do conhecimento universal diante de um objeto passivo e estático, se apresenta como 

um diálogo entre consciências históricas.  

A mesma perspectiva historiográfica deve permitir, inclusive, a reabilitação do 

documento oficial como fonte de pesquisa de uma história dos debaixo, na medida em 

que, como sugere Ginzburg9, o diálogo com as evidências permitir revelar também a 

atuação do agente social em relação ao seu outro histórico.  

Não é diferente a proposta deste trabalho. Ao pretender descrever a 

experiência histórica de uma parcela dos juristas da Bahia nos anos que precederam a 

abolição, procura-se compreender a agência desses sujeitos a partir da interlocução 

com um outro, cuja procura deve interferir na seleção das fontes documentais e na 

formulação das perguntas de pesquisa.  

Sustenta-se a hipótese de que, inserindo essas trajetórias particulares no 

processo de abolição – é dizer: construindo a partir da complexidade do fato histórico 

da abolição as perguntas dirigidas às fontes documentais –, será possível descobrir 

uma experiência jurídica comum, coesionada pela necessidade de responder aos 

problemas colocados no debate sobre a emancipação da força de trabalho negra na 

Bahia, inclusive com aptidão para apresentar o Direito como elemento constituinte de 

relações produtivas do pós-abolição. 

Nesse caso, o trabalho se utiliza especificamente de publicações e relatos da 

agência de uma parte dos juristas baianos em agremiações e grupos de pressão que 

atuaram incisivamente no processo de abolição na Bahia, em sua maioria encontrados 

no periódico “A immigração”, veículo de imprensa oficial da Sociedade Central de 

Imigração (1883-1891), junto à bibliografia historiográfica da abolição na Bahia. 

Conquanto apenas uma parcela bem específica da consciência social da Bahia 

dos anos 1880 esteja representada pelos documentos textuais utilizados, a escolha e 

os questionamentos dirigidos às fontes de pesquisa devem refletir a busca incessante 

pela localização, naqueles discursos, de uma outra consciência, que apenas aparece 

pela negação, como um não-sujeito ou como uma subjetividade incompleta – aquele 

cuja reação é temida; cuja força de trabalho não pode ser aproveitada como trabalho 

assalariado; cuja mera existência inviabiliza um projeto de Estado-Nação em 

conformidade com o das sociedades civilizadas.  

Deve-se aqui, como sugere Silvia H. Lara10, distinguir entre documentos e 

fontes: estas não preexistem à atividade historiográfica e, antes de tudo, é preciso 

inventá-las. É preciso converter os documentos em fontes, cuidando de entrevistá-los 

 
9 GINZBURG, Carlo. O inquisidor como antropólogo: Uma analogia e as suas implicações. In. A micro-
história e outros ensaios. Lisboa, Difel, 1989. 
10 LARA, Silvia Hunold. Os documentos textuais e as fontes do conhecimento histórico. Anos 90: Revista 
do PPGH da UFRGS. Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 17-39, dez., 2008. 
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segundo um método que questione seu conteúdo, as condições e razões de sua 

elaboração, a forma como circularam e mesmo como e porque foram guardados.  

É, aliás, tarefa para a qual contribui decisivamente a existência de uma nova 

história da escravidão, informada por uma bibliografia engajada com a reabilitação da 

subjetividade do escravizado, e que atua na elaboração do questionário com que são 

entrevistadas as fontes de pesquisa, reorientando o olhar sobre documentos 

históricos, que passam a ser interpretados à luz – e já não em negação – dessa 

subjetividade11.  

Para tanto, importou particularmente o conceito de racialização, apresentado 

por Albuquerque como o processo histórico de construção social do conceito de raça, 

responsável pela reconfiguração das relações intersubjetivas e das crenças e 

hierarquias raciais no pós-abolição – o que permite observar a conformação do 

imaginário racial como um movimento ativo e heterogêneo, articulador de diversos 

agentes e instituições sociais. 

Como resultado, espera-se ter demonstrado a imperiosa necessidade de que 

seja reexaminado o conjunto de relações e ideias jurídicas do Brasil dos anos finais do 

séc. XIX pelo prisma da abolição da escravidão, de cujas possibilidades metodológicas 

pode e deve se beneficiar uma História social do Direito.  

 

3. Antecedentes sociais e econômicos da abolição da escravidão na Bahia.  

Wlamyra Albuquerque12 descreve o pós-abolição como um período de intensa 

racialização das relações sociais, sugerindo a construção social do conceito de “raça” 

como um processo dinâmico, incorporador da agência de diversos atores sociais. 

O conceito de racialização expressaria, assim, esse movimento complexo de 

estruturação do imaginário e das hierarquias raciais no Brasil, sugerindo 

reinterpretações não apenas do pós-abolição, como do conjunto de relações históricas 

que precederam o 13 de maio de 1888. 

É que, com a iminência da emancipação do contingente de escravizados, 

colocava-se em discussão diversos elementos cristalizados ao longo de séculos de 

vigência escravista, figurando com centralidade entre os debates a questão da 

incorporação desses trabalhadores à dinâmica do trabalho assalariado. 

Segundo Jailton Brito13, dois fatores prevalecem nas controvérsias acerca da 

substituição do trabalho escravizado pelo regime assalariado: de um lado, havia as 
 

11 É o exemplo, entre muitos, do “Onda negra, medo branco” de Célia M. M. de Azevedo (1987), ao 
sugerir o papel da resistência escrava na fragilização do sistema escravista; o que permite, neste 
trabalho, observar a experiência dos juristas baianos inserida na atmosfera de apreensão que teria 
absorvido o imaginário das elites escravocratas nos anos finais da escravidão. 
12 ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. 
São Paulo: Companhia das letras, 2009. 
13 BRITO, Jailton Lima. A abolição na Bahia (1870-1888). Salvador: Edufba, 2003. 
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menções à crise de mão-de-obra, devida à proibição do tráfico negreiro, desde as leis 

Euzébio de Queiroz (1850) e Nabuco de Araújo (1854), editadas como resultado das 

pressões inglesas para a abolição da escravidão; por outro, o medo nutrido pelas elites 

escravocratas, com o enfraquecimento da instituição nos anos 1870, de uma abolição 

que viesse debaixo pra cima, é dizer, não como resultado de uma transição gradual 

dirigida pelos próprios setores escravistas – para o que contribuiriam a memória de 

recentes rebeliões e fugas de escravizados, como a revolta dos malês em 1835 e a 

revolução do Haiti.  

Com efeito, a proibição do tráfico transatlântico provocou a intensificação do 

comércio interno de escravizados, conduzindo à transferência de grande número de 

escravizados do Norte-Nordeste para as regiões produtoras de café.  

De acordo com Rafael Marquese14, apenas entre 1872 e 1881, cerca de 100 mil 

escravizados teriam sido deslocados para as zonas cafeeiras do Centro-Sul. Nesse 

período, as províncias que prosperaram com o comércio de algodão durante a guerra 

civil americana (Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Bahia), com o 

restabelecimento da economia do sul dos EUA, se viram forçadas a vender seus 

escravos para os cafeicultores do Centro-Sul.  

Ademais, com a introdução dos escravizados em regiões desconhecidas, 

suprimindo redes e relações já estabelecidas em suas respectivas localidades, somada 

à deslegitimação do escravismo pela Lei do Ventre Livre (1871), as transferências 

interprovinciais concorreram para acirrar os processos de resistência escrava e, por 

conseguinte, para acelerar o desgaste da instituição e aflorar os receios de uma 

abolição que também desorganizasse as relações produtivas já sedimentadas.  

As transferências passam então a representar um fator de agudização das 

contradições do escravismo, além de alimentarem o medo da polarização entre um 

Centro-Sul escravocrata e um Norte-Nordeste de trabalhadores livres, à semelhança 

do que se verificara na guerra civil americana. Assim, em 1881, foram aprovadas leis 

em diversas regiões que proibiam o tráfico interprovincial, acentuando a preocupação 

das elites escravocratas com a crise de mão-de-obra. 

A seu turno, de acordo com Célia Maria Marinho de Azevedo15, o início dos 

anos 1880 teria marcado a emergência de revoltas coletivas e levantes insurrecionais 

de escravizados, verificados em diversas fazendas e municípios e contando, inclusive, 

com certo apoio popular:  

Em 1881, começam a aparecer sinais mais insistentes de apoio 
popular à causa dos escravos, pois até então os relatórios de polícia 
quase não mencionam o envolvimento de pessoas de fora da fazenda 

 
14 MARQUESE, Rafael de Bivar; SALLES, Ricardo. A escravidão no Brasil oitocentista: história e 
historiografia. In. MARQUESE, Rafael de Bivar; SALLES, Ricardo (org.). Escravidão e capitalismo histórico 
no século XIX: Cuba, Brasil, Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2016, p. 99-162. 
15 AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites séc. 
XIX. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. 
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nos conflitos entre senhores e escravos. Em 1881, deu-se uma 
“malograda tentativa de insurreição” de escravos em alguns 
municípios do norte da província, de acordo com o 1º vice-presidente 
conde de Três-Rios em seu relatório à Assembleia Legislativa 
Provincial. E esta tentativa teria sido insuflada por elementos vindos 
do Rio de Janeiro16.   

Tudo isso viria fortalecer, no imaginário das elites escravocratas, um 

sentimento de medo relativamente ao grande contingente da população negra nas 

cidades nos anos finais da escravidão e à possibilidade de que a emancipação 

trouxesse consigo a desierarquização das relações sócio-“raciais” e de propriedade.  

Assim, para Azevedo17, as propostas de substituição do trabalho escravo pelo 

livre resultariam menos da predileção das elites pelo segundo modelo (ou de sua 

inevitabilidade produtiva) que do medo de uma sublevação escrava. Ao mesmo tempo, 

as defesas em torno da política de imigração no Império apareceriam frequentemente 

atreladas a teses evolucionistas, defensoras da imigração norte-americana e europeia 

não apenas como um acréscimo de mão-de-obra, mas como um verdadeiro 

incremento da “raça”: 

[...]  a utilidade desta imigração não estaria apenas no aumento de 
rendas ou no provimento de braços à lavoura, mas sobretudo por 
serem os norte-americanos “os mais próprios para se infiltrarem em 
nossa população”. Dotados do princípio da individualidade, da 
iniciativa particular e da consciência de seus direitos, os norte-
americanos teriam a força necessária para “retemperar os costumes 
locais” ao misturar-se com a “raça latina”18. 

Na Bahia da década de 1880, como aponta Brito19, era ainda viva no imaginário 

das autoridades escravocratas a memória da Revolta dos Malês, de 1835. Além disso, 

de acordo com João José Reis20, no ano de 1850, o contingente de negros africanos em 

Salvador corresponderia a 33,6% da população total, ao passo que 46 mil escravizados 

teriam chegado à cidade nos cinco anos que precederam a abolição21. 

 

4. A participação dos juristas baianos nas Sociedades de Imigração e as respostas à 

crise de mão-de-obra na Bahia (1880-1888) 

 Preocupados em fornecer soluções ao problema da crise de mão-de-obra 

enfrentado pelas economias escravagistas baianas, e receosos de que uma 

 
16 Idem, p. 12. 
17 Idem. 
18 AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites séc. 
XIX. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987, p. 142. 
19 BRITO, Jailton Lima. A abolição na Bahia (1870-1888). Salvador: Edufba, 2003. 
20 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história dos levantes dos malês, 1835. 2ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 
21 REIS, João José. A greve negra de 1857 na Bahia. Revista USP, São Paulo, nº 18, p. 6-29, 1993. 
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emancipação não planejada agravasse as dificuldades econômicas, diversos juristas e 

representantes da política local fundaram, em março de 1886, a Sociedade Bahianna 

de Immigração. 

Em verdade, a Sociedade Baiana serviria como a correspondente na província 

da Sociedade Central de Immigração, que existiu entre os anos de 1883 e 1891, 

fundada com o objetivo de promover a ampliação da imigração europeia no Brasil.  

Assim é que, antes mesmo da fundação da equivalente baiana, dois juristas da 

Bahia já apareciam como importantes sócios apoiadores na imprensa da Sociedade 

Central: Leovigildo Filgueiras, recém diplomado pela Escola de Direito de Recife e 

então deputado provincial, na legislatura de 1884 a 1887; e Antônio Carneiro da 

Rocha, cuja atuação como Ministro da Agricultura (1884-1885) é frequentemente 

celebrada nas páginas do veículo de imprensa da Sociedade Central, o periódico “A 

immigração”.   

A convocatória para a sessão inaugural da Sociedade Baiana foi feita por carta 

circular dirigida a diversas autoridades, comerciantes e industriais da província, por 

iniciativa de dirigentes da economia local. O texto do convite afirmava a necessidade 

de “organização do trabalho livre” e de participação no processo de emancipação 

como forma de se evitar “os desastres da desorganização do trabalho”, lamentando a 

ausência de iniciativas na Bahia neste sentido22.  

Estava evidente, portanto, a consciência que tinham da iminência da abolição e 

a percepção da necessidade de participarem ativamente na transição de um modelo 

de exploração do trabalho para outro, como garantia contra o colapso das relações 

sociais e produtivas sedimentadas no escravismo. Ao mesmo tempo, já no texto do 

convite, a imigração é defendida como estratégia de aprimoramento da população: 

Sendo indubitavelmente a immigração européa o mais poderoso 
factor para a evolução da nossa indústria agrícola, por conter em si os 
germens não só atividade inteligente como também da evolução 
moral, cumpre-nos promovel-a por meio de uma associação 
destinada a provocar pela propaganda a espontaneidade dessa 
immigração e a facilitar por meios práticos a localisação dos 
imigrantes23.  

As posições e tarefas da Sociedade Bahiana de Immigração não estavam, 

contudo, pré-determinadas quando da sua instalação, sendo objeto de disputa pelos 

seus fundadores mesmo na assembleia que a constituiu.  

Neste sentido, por exemplo, José Marcelino e Leovigildo Filgueiras interviram 

para defender que a nova entidade não se prestasse apenas à propaganda da 

imigração, mas que também formulasse meios práticos para sua concretização e para 

a proteção do imigrante.  

 
22 ACTA, in A Immigração: órgao da sociedade central de immigração. Ed. 21, Ano: 1886, p. 4. 
23 Idem, p. 4.  
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Também gerou controvérsia o discurso de Filgueiras ao criticar incisivamente as 

propostas de uma “colonização nacional” (isto é, a cessão de terras devolutas para 

cultivo pelo liberto), afirmando que, para um “novo Brazil, mais povoado, mais forte e 

mais rico”, acreditava “menos no liberto, como factor do trabalho agrícola, do que no 

escravo, que há de em breve desaparecer”24.  

Das palavras de Filgueiras, é possível verificar a crença na incapacidade do 

escravizado liberto para o trabalho, assim como a defesa da incorporação do trabalho 

do imigrante como forma de estimulo ao desenvolvimento, atribuindo à utilização da 

mão-de-obra negra, inclusive, a situação de atraso econômico e moral que identificava 

no país em vias de construção: 

[...] a introdução do elemento servil em nossa lavoura foi até a causa 
principal do estado deplorável em que a vemos presentemente, 
achando-se sem valor não só as nossas terras como os seus 
productos, que não competem, nem em qualidade, nem em 
quantidade, com os similares de outros paizes e até de algumas das 
províncias do sul. [...] até a cultura de cana de assucar, para a qual há 
ainda quem julgue que só o negro é próprio, é devida no Brazil à 
indústria dos judeus e dos condemnados portuguezes, que eram 
deportados da metrópole.25  

Tratava-se, então, às vésperas da abolição, não apenas de uma proposta de 

substituição do trabalho escravizado pelo trabalho livre, isto é, entre formas abstratas 

de exploração do trabalho, mas da substituição também da pessoa do trabalhador 

negro pela do imigrante europeu. 

Os argumentos de Filgueiras receberam a oposição do Conselheiro Sodré 

Pereira, que se afirmou adepto da proposta de colonização nacional, defendendo que 

“muito devemos esperar do trabalho de nossos libertos e ingênuos” e que bastaria, 

para o Brasil “melhorar de sorte”, “uma lei com um só artigo, declarando o seguinte: 

‘Fica extinta a escravidão no Brasil’”26.  

Leovigildo Filgueiras, entretanto, não se limitava aos debates das sociedades de 

imigração: deputado provincial, havia já encaminhado à assembleia um projeto de 

incorporação da mão-de-obra imigrante. Sua atuação como parlamentar foi elogiada 

na sessão da diretoria da Sociedade Central de 27 de outubro de 1887, quando o 

Senador Escragnole Taunay chamou a atenção “para o eloquente discurso pronunciado 

na assemblea provincial da Bahia pelo Sr. deputado Dr. Leovigildo Filgueiras, 

propugnador indefeso dos princípios que hão de operar no Brazil a transformação pela 

qual se abram as portas deste portentoso paiz a todas as boas raças”27.  

 
24 ACTA, in A Immigração: órgão da sociedade central de immigração. Ed. 21, Ano: 1886, p. 4. 
25 Idem.  
26 ACTA, in A Immigração: órgão oficial da sociedade central de immigração. Ed. 21. Ano: 1886, p. 4. 
27 ACTA, in A IMMIGRAÇÃO: órgão oficial da sociedade central de immigração. Ed. 39. Ano: 1886, p. 14.  
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Filgueiras também aparece incumbido, na edição nº 41 do boletim da 

sociedade central, em 1888, da elaboração de um trabalho que servisse como guia aos 

imigrantes recém-chegados ao Brasil. 

Por sua vez, o cons. Antônio Carneiro da Rocha também figura como 

importante colaborador da Sociedade Central de Immigração, sobretudo no período 

em que oficiou como Ministro da Agricultura do Império (1884-1885).  

Na edição nº 10 de 1885 do boletim da sociedade central, há uma nota que 

celebra a posse no Ministério por Carneiro da Rocha, “o qual parece animado das 

melhoras intenções para com a Sociedade Central e em favor da nobre causa que ella 

defende”28.   

Em 1885, a sociedade central anunciou a decisão de Carneiro da Rocha, à 

frente do Ministério, de autorizar aos agentes diplomáticos e consulares que pagassem 

passagens transatlânticas aos imigrantes chamados por famílias já residentes no 

Brasil29. No mesmo ano, quando deixou a pasta, a Sociedade Central encaminhou nota 

de reconhecimento, em apreço pela sua atuação como um Ministro da Agricultura que 

“soube tão bem comprehender quanto vale para o futuro do Brazil chamar a si os 

possantes elementos do progresso e riqueza, que as correntes immigratórias europeas 

comsigo trazem”30.  

Nos registros da atuação dos juristas da Bahia junto às sociedades central e 

baiana, há dois elementos que aparecem constantemente como problemas centrais a 

serem enfrentados para o sucesso da política imigrantista na província.  

Por um lado, havia a preocupação com a ausência de esforços do Império para 

fortalecer iniciativas que ampliassem a imigração europeia no norte do país, postura 

bastante discrepante daquela verificada no sul.  

Como dito, nas décadas de 1850 e 1870, a proibição do tráfico transatlântico, 

somada à Lei do Ventre Livre e às dificuldades de exportação na região norte-nordeste, 

com o reestabelecimento da economia norte-americana no pós-guerra civil, levaram à 

intensificação do tráfico interprovincial e concorreram para a reorganização espacial 

da escravidão no Brasil.  

A distribuição regional das culturas agrícolas e as respectivas formas de 

exploração do trabalho forçado em cada localidade (definidas inclusive pela 

emergência de sublevações escravas) deram o tom das discussões acerca do déficit de 

mão-de-obra e das ações do Império voltadas a suplementá-la com o trabalhador 

imigrante. Entretanto, essas discussões aparecem mais enfaticamente nos boletins da 

sociedade de imigração traduzidas pela tese de uma correspondência entre 

determinados climas e os atributos evolutivos de cada “raça” humana, sua aptidão 

para o trabalho e para a instalação da indústria. 

 
28 A IMMIGRAÇÃO: órgão oficial da sociedade central de immigração. Ed. 11. Ano: 1885, p. 6. 
29 A IMMIGRAÇÃO: órgão oficial da sociedade central de immigração. Ed. 11. Ano: 1885, p. 1. 
30 Idem, p. 2.  
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Exemplificativamente, um artigo publicado em 1886 no periódico “A 

immigração”, discutindo a possibilidade de implementação da indústria no Brasil, 

sugere, a partir de Herbert Spencer, a existência de uma relação intrínseca entre a 

umidade no ar e a adaptabilidade climática das “raças” humanas, indicando que as 

regiões de clima seco no Brasil seriam mais favoráveis à atividade produtiva, não se 

prestando ao mesmo fim as áreas mais úmidas e quentes do norte do país.  

O texto, ao tempo em que aponta que apenas o trabalho livre pode viabilizar a 

industrialização, destaca também que a incorporação do trabalhador branco europeu 

é imprescindível para o desenvolvimento econômico nacional.  

Assim, na concepção daqueles membros da sociedade de imigração, a proposta 

de imigração não significaria apenas o acréscimo quantitativo de mão-de-obra, mas 

também qualitativo, em virtude dos atributos evolutivos do europeu, motivo pelo qual 

não apontam a mesma vantagem na incorporação do trabalhador imigrante chinês:  

É da immigração européa, e só desta, cheia de actividade, rica de 
tradições gloriosas, dessas mesmas tradições onde nós haurimos a 
vida como povo, trazidas e implantadas outrora por europeus e hoje 
alimentadas por addições insensíveis, que o incremento rápido de 
população assimilável deve ser esperado.  

A introducção de trabalhadores asiáticos viria causar sérios desvios 
no nossso systema social, já por demais africanisado. O coolie viria 
perpetuar a escravidão sob uma fôrma differente, sob falsas 
apparencias de liberdade, aviltantes do opprimido e corruptoras do 
oppressor.31  

São nesses termos que, para o autor, utilizando-se do evolucionismo de 

Spencer, não é propriamente a presença do trabalho forçado o obstáculo à realização 

da indústria nacional, mas a do trabalho desempenhado pelo negro africano, apenas 

aproveitável como cativo, ao passo em que não aponta como solução somente a 

exploração do trabalho livre, mas a do trabalho livre desempenhado pelo imigrante 

branco europeu (por sua conta, incompatível com um mercado onde predominasse o 

trabalho escravo).  

Em paralelo, e talvez pela mesma razão, diversas páginas do período “A 

Immigração” se dedicaram a refutar os argumentos em favor da colonização nacional, 

isto é, a destinação de áreas cultiváveis ao trabalhador nacional livre ou liberto – o que 

poderia significar a efetiva incorporação do trabalhador negro liberto ao regime do 

trabalho livre, com condições para o exercício da atividade produtiva.  

 Por vezes, essa oposição aparece ligada a propostas de destinação exclusiva 

das terras devolutas brasileiras à exploração por imigrantes, descartando 

completamente qualquer projeto que lhes destinasse ao estabelecimento produtivo 

do liberto. Por outras,  propunha-se a utilização “mista” da imigração e da colonização 

 
31 A IMMIGRAÇÃO: órgão oficial da sociedade central de immigração. Ed. 25. Ano: 1886, p. 6. 
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nacional, mas destinando-se as terras mais aptas ao cultivo para os imigrantes, sob o 

argumento da adaptabilidade das “raças” europeias a climas mais amenos, ou da 

maior adequação fisiológica do trabalhador liberto ao labor em áreas menos acessíveis 

e menos favoráveis ao plantio imediato.  

Nesse aspecto, a Sociedade de Imigração se afirmava mesmo como um grupo 

de pressão, requerendo esclarecimentos à administração imperial sobre a adoção de 

medidas de colonização nacional e requerendo o favorecimento da imigração em seu 

lugar. Assim, por exemplo, Carneiro da Rocha, logo ao assumir o Ministério da 

Agricultura, responde a um ofício encaminhado pela Sociedade Central onde esclarece 

o posicionamento da administração imperial de que: 

[...] sendo um de seus intuitos estabelecer não apenas a colonização 
estrangeira, como também a nacional, não póde reservar para a 
primeira todas as terras que fizer medir nas províncias do Paraná, 
Espírito Santo e Santa Catharina, o que aliás não encontraria apoio na 
legislação vigente. 32  

Não deixa, porém, de reafirmar o esforço da administração em, dentro da 

esfera legal, promover a imigração, inclusive solicitando à assembleia geral uma 

reforma na lei de terras, que lhe fizesse as adequações necessárias. 

Assim, também, a Sociedade Baiana de Imigração, encaminha, em 29 de 

fevereiro de 1888 (a cerca de três meses para a abolição), ofício assinado, entre 

outros, por Leovigildo Filgueiras e Carneiro da Rocha, endereçado à administração 

central, reclamando a atuação do Império para a destinação de terras na província da 

Bahia à colonização por imigrantes e criticando o estado daquelas já destinadas, as 

quais, se encontrando cobertas por matas virgens, melhor serviriam à colonização por 

trabalhadores nacionais:  

Mas, Senhora, até ao presente, a Sociedade Bahiana de Iminigração 
só tem noticia da escolha de umas terras devolutas no Orobó, cerca 
de 30 kilometros de distancia, das mais proximas estações da ferrovia 
Central, cobertas, porém, por mattas virgens e ainda não divididas 
em lotes preparadas para núcleos coloniaes.  
À Sociedade Bahiana de Immigração parece, entretanto, que essas 
mattas podem ser de preferencia aproveitadas para a colonisação de 
nacionaes, pois que aos estrangeiros é, sem duvida, mais proveitosa 
e conveniente a colonisação da terra cultivada. Está verificado que o 
europeu não se adapta facilmente ao trabalho de desbravamento de 
mattas, a machado e a fogo, para novas culturas; nem a provincia 
carece, por emquanto, de novas culturas. 33 

 

Não deixa, ademais, de reafirmar a superioridade produtiva do trabalho do 

imigrante europeu àquele desempenhado pelo negro escravizado, inclusive com 

 
32 A IMMIGRAÇÃO: órgão oficial da sociedade central de immigração. Ed. 6. Ano: 1886, p. 5. 
33 A IMMIGRAÇÃO: órgão oficial da sociedade central de immigração. Ed. 45. Ano: 1888, p. 4.  
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potencial para reestabelecer as condições de concorrência econômica entre a Bahia e 

outras províncias:  

E si o assucar de canna, que constitue a sua principal industria no 
recôncavo [da Bahia], ainda não pode competir com o que fabrica a 
provincia de Pernambuco, devemos esperar que, com a transição do 
trabalho rústico do escravo para o trabalho intelligente do europeu, 
chegue em breve a provincia da Bahia a não temer mais a 
competência daquella. 34 

Por conseguinte, a leitura da experiência histórica traduzida nos debates da 

sociedade baiana de imigração não permite se referir simplesmente a uma proposta 

de substituição do “trabalho escravo” pelo “trabalho livre”, como a mera transição 

entre regimes produtivos.  

Trata-se, sobretudo, do esforço de um grupo de juristas, intelectuais, e 

dirigentes políticos e econômicos pela substituição também daquele que trabalha, 

considerado não apto para ser incorporado num modelo de trabalho livre, ao menos, 

não dentro de um projeto de desenvolvimento econômico alicerçado nas epistemes 

racialistas já em voga no fim do século XIX. E que, como o demonstra o ofício 

encaminhado pela entidade faltando pouco mais que dois meses para a abolição, ante 

a impossibilidade da completa rejeição do trabalhador liberto, propunha-se que essa 

incorporação ocorresse em condições de subalternidade quando comparadas à do 

trabalhador imigrante europeu. 

Outra questão que, na iminência da abolição, reclamou uma atuação mais 

propositiva dos escravocratas baianos foi a defesa do direito de indenização dos 

proprietários de escravos pela administração imperial, em virtude da sua libertação – e 

consequente perda do direito de propriedade que sobre si mantinham os senhores.  

Como descreve Jailton Brito35, na década de 1880, diversos proprietários 

baianos fundaram associações e se organizaram para inviabilizar projetos que 

resultassem numa libertação imediata e não indenizada dos escravizados, muitas das 

vezes, alardeando-a como um fator de desvalorização do direito de propriedade e com 

potencial para desorganização das relações de produção.  

Brito36 cita, por exemplo, o panfleto “União da Lavoura”, publicado em 1884 

pelo conselheiro provincial da Bahia, às vésperas da edição da Lei dos sexagenários:   

Nas Províncias do sul do Império [...] os escravos açulados pelos 
abolicionistas, matão seus senhores impunemente.  

Imagine-se o que acontecerá quando elles virem os mais velhos 
libertos, sem indenização do que os tem, confirmando assim o 

 
34 Idem, p. 4.  
35 BRITO, Jailton Lima. A abolição na Bahia (1870-1888). Salvador: Edufba, 2003. 
36 Idem.  
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governo que a propriedade é um roubo que deve ser restituído. 
Vendo que o governo os protege, e persegue aos seus senhores, 
tomarão as armas contra estes, e nem serão poupados da faca e da 
foice as infelizes esposas e filhos d’aqueles que cometerão a 
imprudência de ser proprietários nesta terra de vândalos.37 

Insuflados por esse medo de uma sublevação escrava e no interesse de garantir 

o direito à indenização numa eventual emancipação, que Brito descreve como a 

reunião de um grupo de escravocratas cachoeiranos, presidida pelo jovem Joaquim 

Ignácio Tosta, fundou, em agosto de 1884, a União Agrícola e Comercial dos 

Emancipadores de Cachoeira. 

Ignácio Tosta, que havia pouco se diplomara pela Faculdade de Direito de 

Recife (1879) e que participaria, junto a Filgueiras e Carneiro da Rocha, da fundação da 

Sociedade Bahianna de Immigração, era então deputado na assembleia provincial da 

Bahia e, sua família, proprietária do Engenho Capivary, localizado em Muritiba, termo 

de São Félix de Paraguaçu, na então comarca de Cachoeira38.  

Os objetivos da organização foram indicados pelo próprio Ignácio Tosta: 

Como é sabido por todos, o governo de S. Cristovam [governo 
imperial] organizou um projeto de lei sobre o elemento servil 
com o fim de libertar mais da metade da escravatura, sem 
prévia indenização do valor dos escravos aos seus senhores, 
sem respeito ao direito de propriedade [...] Ora, sendo para o 
país detrimentosa a conversão do projeto ministerial em lei, 
entendem alguns lavradores, comerciantes, proprietários e 
industriais deste município que devem convocar os seus 
companheiros de classe, diretamente interessados na solução 
da questão para uma reunião a fim de deliberarem sobre a 
atitude que convém assumir em relação ao projeto do 
elemento servil.  

[...] 

O pensamento da carta-convite dos promotores desta reunião 
[...] é o seguinte: criar um centro de resistência contra o 
abolicionismo do governo de S. Cristovam, que consideramos 
subversivo dos mais vitais interesses econômicos e sociais do 
país. 39 

A atuação de Tosta e as leituras da crise da economia açucareira do recôncavo 

baiano, marcada sobretudo pela “falta de braços” que acompanhou a desestabilização 

 
37 Idem, p. 221.  
38 GARCEZ, Angelina Rolim. Joaquim Ignácio Tosta Filho: biografia. Salvador: Instituto de Cacau da Bahia, 
1986. 
39 BRITO, Jailton Lima. A abolição na Bahia (1870-1888). Salvador: Edufba, 2003, p. 218. 
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do escravismo ao longo da segunda metade do século XIX, pode apontar alguns 

elementos para compreender um outro aspecto da chamada “transição” para o 

trabalho livre e acerca da incorporação do trabalhador negro no pós-abolição.  

De fato, a preocupação que apontavam os defensores da imigração na Bahia 

com a crise de mão-de-obra era, desde a proibição do tráfico transatlântico nos anos 

1850, uma constante entre os senhores de escravos da região do recôncavo baiano – 

caracterizado por uma economia bastante dependente, por um lado da exploração do 

trabalho escravizado e, por outro, das variações do mercado externo, porquanto quase 

que exclusivamente voltada para a exportação40.  

Entretanto, segundo descreve Maria Antonieta de Campos Tourinho41, a 

solução apontada pela Sociedade Bahianna de Immigração não era bem aceita pelos 

senhores de engenho do recôncavo, que não acreditariam na capacidade do imigrante 

europeu de se adaptar à dinâmica da produção de açúcar.  

É verdade que as iniciativas em defesa da ampliação do quantitativo de 

trabalhadores imigrantes não funcionou tão bem na Bahia quanto noutras regiões, em 

que pese os esforços empreendidos pela entidade, ao menos segundo apontam seus 

próprios diagnósticos, publicados nos boletins da sociedade central.  

Dessa forma, a proposta de substituição do trabalhador negro escravizado pelo 

trabalho livre do imigrante europeu não viria resolver a questão da crise de mão-de-

obra no recôncavo da Bahia, o que, aliás, com a abolição, apenas se agravará.  

É aí então que, de acordo com Silvio Humberto Cunha42, a conservação, pelos 

antigos senhores, do monopólio sobre a propriedade da terra aparece como uma 

garantia de preservação das hierarquias produtivas e sócio-“raciais” constituídas na 

vigência da escravidão:  

Por sua vez, no pós-abolição (período que vai da abolição em 1888 a 
até finais da década de 1890) o baixo valor da terra, aliado ao baixo 
dinamismo da economia açucareira, tendeu a facilitar o processo de 
negociação e permanência dos ex-escravos. O trabalho em troca de 
terras com os campos negros, diferente dos campos cafeeiros 
paulistas, nos quais as populações negras tiveram sérias dificuldades 
para permanecer devido à valorização econômica da terra e à 
concorrência com os imigrantes europeus. No Recôncavo, curiosa ou 
paradoxalmente, o baixo valor das terras deve ter contribuído para 
evitar o aniquilamento completo ou, dentro de uma perspectiva 
menos catastrófica, garantir uma espécie de “sobrevida” ao status de 

 
40 TOURINHO, Maria Antonieta de Campos. O imperial instituto baiano de agricultura: a instrução 
agrícola e a crise da economia açucareira na segunda metade do século XIX. Salvador: Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia – UFBa (dissertação de mestrado), 
1982, 272 p. 
41 Idem.  
42 CUNHA, Silvio Humberto dos Passos. Um retrato fiel da Bahia: sociedade-racismo-economia na 
transição para o trabalho livre no recôncavo açucareiro, 1871-1902. Campinas: Instituto de Economia da 
Unicamp (tese de doutorado), 2004, 279 p. 
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senhor de engenho, ou melhor, preservando e ampliando suas 
relações senhorias e clientelísticas. Se, por um lado, no sentido 
estritamente econômico, o baixo valor das terras significava um 
depauperamento do patrimônio, do outro, a propriedade de grandes 
extensões de terra demonstrava o potencial controle sobre a mão-de 
obra, e não tardou muito em se converter novamente em efetivo43. 

 

Nesse sentido, se as propostas de ampliação da mão-de-obra imigrante 

europeia não foram tão bem sucedidas na Bahia, pode-se sustentar a hipótese de que 

a atuação incisiva dos membros da Sociedade Bahianna de Immigração concorreu para 

inviabilizar as propostas de cessão de terras devolutas para cultivo dos escravizados 

libertos.  

Ao fim e ao cabo, como sustenta Cunha44, teria sido exatamente o monopólio 

da propriedade sobre a terra no recôncavo da Bahia um dos grandes responsáveis pela 

permanência da exploração, pelos senhores, do trabalho do liberto, e para a 

conservação dos vínculos senhoriais e das hierarquias sócio-“raciais” sedimentadas ao 

longo do escravismo.  

 

5. Conclusão.  

É possível afirmar que há, hoje, uma crítica já assentada a uma tradição 

historiográfica que enxerga na abolição apenas uma resposta a necessidades 

estruturais da circulação capitalista ou que percebe, na totalidade do sistema 

escravista, um fator de reificação do negro, que aparece destituído de qualquer 

agência ou possibilidade de resistência ao regime. 

Em paralelo, a recente historiografia da escravidão também tem apontado 

críticas severas às abordagens da escravidão negra nas Américas que a tomam como 

uma unidade histórica imóvel, sem compreender as suas conflitualidades e as 

transformações internas ao longo de sua existência.   

A ideia de racialização sugere uma leitura da construção social do conceito de 

“raça” como um processo histórico dinâmico, não linear e heterogêneo, que 

incorporou a participação ativa de diversos agentes e instituições sociais, inclusive na 

forma dos tensionamentos, resistências e disputas que formataram o imaginário e as 

relações raciais no Brasil.  

Assim, os debates que, às vésperas da abolição, arregimentaram os juristas 

baianos para que fornecessem soluções à crise de mão-de-obra das economias 

escravagistas da Bahia, bem como aos receios de uma desorganização das relações 

 
43 CUNHA, Silvio Humberto dos Passos. Um retrato fiel da Bahia: sociedade-racismo-economia na 
transição para o trabalho livre no recôncavo açucareiro, 1871-1902. Campinas: Instituto de Economia da 
Unicamp (tese de doutorado), 2004, p. 120.  
44 Idem. 
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produtivas com a emancipação, revelam não apenas a substituição objetiva entre 

formas de organização social da produção, como sobretudo a preocupação com o 

sujeito do trabalho, pelo esforço de substituir aquele que trabalha, a pessoa do 

trabalhador negro, para o que concorreu decisivamente o conjunto de epistemes 

evolucionistas e social-darwinistas que o discurso jurídico ajudou a generalizar.  

Sob esse ponto de vista, se os boletins da Sociedade Central de Immigração 

lamentam o insucesso das propostas de ampliação da imigração europeia na Bahia, a 

sua atuação ao longo de quase toda a década de 1880, inclusive como grupo de 

pressão diante da administração imperial e de divulgação das teses evolucionistas e do 

darwinismo social, pode ter colaborado para inviabilizar outras políticas de integração 

econômica do negro, inclusive a de cessão de terras cultiváveis na província.   

Compreendido na práxis histórica desses sujeitos, o Direito se apresentaria, 

assim, não apenas como moldura das relações econômicas pré-estabelecidas, mas 

também como fator de constituição ou dinamização dessas relações, na medida em 

que aquela atuação pode ter contribuído para assegurar o monopólio da propriedade 

da terra no recôncavo, o que se revelou decisivo para a conservação das hierarquias 

produtivas e sócio-“raciais” no pós-abolição.  

Ao mesmo tempo, a centralidade que a organização social do trabalho ocupou 

nos discursos daquele grupo de juristas sugere a importância da perspectiva histórica 

da abolição para a interpretação do pensamento jurídico do final do séc. XIX.   
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Resumo: As discussões aqui apresentadas objetivam demonstrar a forma como são 
tratados os apenados pelo crime de estupro. O trabalho se desenvolveu segundo 
pesquisa exploratória bibliográfica, lançando mão da legislação disponível sobre o 
assunto e da bibliografia especializada. Foram também instrumentalizadas algumas 
pesquisas em profundidade com agentes penitenciários que externaram suas 
percepções sobre a forma de vida dos encarcerados que cometeram o crime de 
estupro. Os resultados demonstraram inconsistência entre os procedimentos 
determinados pela Lei de Execução Penal (LEP) e as práticas efetivadas pelo sistema 
prisional, dificultando o processo de ressocialização.  
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Regime prisional no crime de estupro; 3. Observações sobre 
a Lei de Execução Penal; 4. Tratamento dos estupradores no sistema prisional; 5. 
Considerações Finais; 6. Referências. 
 
Palavras-chave: sistema prisional brasileiro; crime de estupro; ressocialização. 
 
Abstract: The discussions presented herein aim to demonstrate how rapists are 
treated in the prison system in Brazil. The work was developed according to an 
exploratory bibliographical research, using available legislation on the subject and the 
specialized bibliography. It were also used same in-depth research with prison officers 
who have expressed their perceptions about the way of life of prisoners who 
committed the crime of rape. The results showed inconsistency between the 
procedures established by the Criminal Execution Law and the practices carried out by 
the prison system, making the process of resocialization difficult. 
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1. Introdução 
 

No decorrer do presente estudo estão expostos diversos problemas 

encontrados com facilidade no sistema prisional de nosso país. Alguns não são nem 

mesmo exclusividade do crime em estudo, devido a tamanha e notória defasagem que 

nossas penitenciárias se encontram. Não obstante, pretende-se dar um maior enfoque 

aos problemas peculiares aos estupradores no momento de cumprimento de sua pena 

imposta, o que prejudica demasiadamente o aspecto ressocializador. 

Será abordado inicialmente, sobre o regime prisional da pena privativa de 

liberdade a que o crime de estupro está subordinado pela lei e, consequentemente, o 

estabelecimento penal em que a pena deverá ser cumprida. Logo em seguida, 

pretende-se fazer um breve apanhado geral sobre as dificuldades de aplicação da LEP 

(Lei de Execução Penal) no atual contexto brasileiro. Por último, será lançado olhar 

sobre o atual tratamento e as condições vivenciadas pelos agentes do crime de 

estupro nos estabelecimentos penais brasileiros. 

Os estudos apresentados aqui são fruto de pesquisas bibliográficas a respeito 

da legislação de execução penal e sobre a infraestrutura dos presídios. Também foram 

realizadas entrevistas em profundidade com agentes penitenciários (agentes públicos 

que convivem diariamente com os apenados dentro do estabelecimento prisional), a 

fim de mensurar a existência de padrão diferenciado de tratamento quanto aos 

apenados pelo crime de estupro1 em detrimento aos demais presos.  

 
2. Regime prisional no crime de estupro 
 

Uma vez condenado um indivíduo pela prática de um crime, conforme 

preleciona Marcão (2014), compete ao juiz da condenação, dentro da sentença 

condenatória, estabelecer qual será o regime prisional inicial para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade aplicada. O preceito legal responsável por nortear a 

atuação dos magistrados no momento da fixação do regime prisional inicial, sob um 

olhar amplo, é o artigo 33 do Código Penal, que assim dispõe (BRASIL, 1940)2: 

 
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 
semi-aberto ou aberto (...). 
§1º- Considera-se: 
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de 
segurança máxima ou média; 

 
1 Os procedimentos metodológicos das entrevistas em profundidade tiveram suas questões éticas 

avaliadas e aprovadas através do processo nº 77547817.3.0000.5146, de acordo com o parecer nº 

2.064.332. 
2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm Acesso em: 

16 de novembro de 2016. 
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b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar;  
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. 
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em 
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os 
seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a 
regime mais rigoroso:  
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a 
cumpri-la em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) 
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em 
regime semiaberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.  
[...]. 
 

O artigo 213 do Código Penal estabelece uma pena de reclusão de 6 a 10 anos 

para o estupro em sua modalidade simples, podendo-se estabelecer de 8 a 12 anos, ou 

até mesmo 12 a 30 anos, dependendo das circunstâncias presentes no caso concreto, 

configurando uma de suas modalidades qualificadas (sem falar na possibilidade de 

também estarem presentes as majorantes da pena). Não obstante, informação de 

imprescindível importância que se faz necessário relembrar é a inserção do crime de 

estupro na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), a qual traz 

tratamento diferenciado para os crimes que, por questão de política 

legislativa/criminal, são considerados mais graves e bárbaros que os demais. Esse 

tratamento diferenciado, inclusive, desde a edição da referida lei, sempre gerou 

bastante polêmica, principalmente por violar o princípio constitucional da 

individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB). Inicialmente, havia previsão no 

sentido de cumprimento de regime fechado de forma integral, ou seja, sendo vedado o 

instituto da progressão de regime para os crimes ali previstos. Essa disposição, que já 

havia sido declarada inconstitucional, ganhou nova redação a partir da Lei n. 11.464, 

de 28 de março de 2007. 

Dessa forma nos ensina Marcão (2014, p. 153): 
 

Com o advento da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, criou-se 
o regime integralmente fechado, aplicável, nos termos da lei, 
aos condenados pela prática de crimes hediondos, tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Entretanto, no 
dia 23 de fevereiro de 2006, por maioria de votos (6 contra 5), 
julgando o HC 82.959-SP, de que foi relator o Min. Marco 
Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstitucionalidade do regime integral fechado previsto no 
§1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, e no dia 29 de março de 2007 
entrou em vigor a Lei n. 11.464, de 29 de março de 2007, que 
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deu nova redação ao  §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, que 
passou a determinar que a pena decorrente de condenação por 
tais crimes será cumprida inicialmente em regime fechado, 
extinguindo o regime integralmente fechado. Em reforço, a 
mesma Lei passou a permitir expressamente a progressão de 
regime no cumprimento de pena decorrente da prática de 
crime hediondo ou assemelhado. 

 

 Não obstante essa recente alteração, o assunto está muito distante de se 

tornar algo pacífico. O STF, por meio do julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de 

junho de 2012, declarou novamente uma inconstitucionalidade no polêmico artigo, 

dessa vez da nova redação dada pela Lei n. 11.464. Segundo informou Júnior (2013), 

essa decisão viria em razão da impossibilidade de se estabelecer uma diferenciação no 

momento da individualização da pena para aqueles que venham a praticar um crime 

previsto como hediondo ou equiparado. 

Dessa forma, mesmo estando o magistrado diante de um crime hediondo ou 

equiparado, seria imprescindível, por parte do juiz da condenação, a fundamentação 

do regime que será imposto, utilizando das regras previstas no art. 33 do Código Penal 

(quantidade de pena e circunstâncias judiciais do art. 59, também do Código Penal). 

Tomando o julgamento deste HC como pressuposto, outras decisões vieram admitindo 

regimes iniciais mais brandos para condenados a crimes hediondos e equiparados, o 

que mudou totalmente o panorama até então predominante em nosso Judiciário. 

Todavia, parte da doutrina não concorda com a mudança de posicionamento, como é 

o caso de Mirabete (2014, p. 350): 

Deve-se observar, porém, que a individualização no curso da execução da pena 

somente pode ocorrer no âmbito do conjunto das normas que regulam a aplicação dos 

diversos institutos e meios previstos para o ajustamento da sanção às condições 

pessoais de cada condenado com a finalidade de favorecer a sua reintegração social, 

segundo os parâmetros estabelecidos pelo legislador. Não tendo status constitucional 

os regimes de cumprimento de pena e o sistema progressivo, à lei ordinária foi 

confiada a disciplina da matéria, não se podendo falar em ofensa ao princípio da 

individualização da pena tão somente porque não permitida pelo legislador ao juiz a 

opção da fixação do regime inicial mais brando na hipótese de condenação por crime 

hediondo ou assemelhado, referidos na própria Constituição como merecedores de 

tratamento mais rigoroso. Assim, a rigor, não padece de inconstitucionalidade o art. 2 

º, §1º da Lei nº 8.072/1990, que prevê o regime inicial fechado para os crimes 

considerados mais graves, por hediondez, pela própria Constituição Federal. 

Diante disso, em se tratando de fixação do regime inicial de cumprimento de 

pena privativa de liberdade para os crimes hediondos, como por exemplo o estupro, 

objeto de estudo, e equiparados, ainda vivemos um ambiente instável e de grande 

celeuma entre o legislativo e o judiciário. No entanto, prevalece atualmente a posição 

de que deve o juiz da condenação fundamentar os motivos que o levaram a fixação do 
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regime inicial fechado, quando for o caso, fazendo-se uso das circunstâncias judiciais e 

da quantidade da pena, de forma a explicitar motivações idôneas do regime escolhido, 

conforme estabelece Mirabete (2014). 

Após exposição acerca do regime inicial de cumprimento da pena privativa de 

liberdade no crime de estupro, previsto na lei de crimes hediondos, fica fácil a 

definição sobre qual será o estabelecimento penal em que deverá ser cumprida a pena 

imposta. Conforme preceitua o art. 87 da LEP (Lei de Execuções Penais), aquele 

condenado à pena de reclusão em regime fechado deverá cumprir sua pena em uma 

Penitenciária. Conforme Mirabete (2014) expõe em sua obra, o regime fechado e, 

consequentemente, o cumprimento da pena em estabelecimento de segurança 

máxima ou média, denominado de Penitenciária, tem por principal característica um 

maior controle e vigilância dos presos, pois, como visto pelos critérios estabelecidos 

em lei, serão presos dotados de um maior grau de periculosidade, ou que cometeram 

grande número de crimes, ou até mesmo presos reincidentes. 

Nesse diapasão, conforme afirmado alhures, em virtude da mudança 

jurisprudencial de nossa Corte Suprema, há também, atualmente, a possibilidade do 

condenado pelo crime de estupro vir a cumprir a pena (em regime inicial) em colônia 

agrícola, industrial ou similar, que pela redação do art. 91 da LEP, se destina ao 

cumprimento da pena em regime semiaberto. Esta última hipótese, assim como o 

cumprimento da pena em regime aberto (casa de albergado ou estabelecimento 

adequado), seria bastante difícil de se configurar em um caso concreto, mesmo com a 

grande instabilidade normativa dos últimos anos, até por que o crime de estupro tem 

como circunstância elementar a configuração da violência ou da grave ameaça, motivo 

este que não se inclui esses regimes no objeto de estudo da obra. 

 
3. Observações sobre a Lei de Execução Penal 
 

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de execução penal), é a legislação 

infraconstitucional responsável por implementar, de fato, a pretensão executória 

estatal (materialização de seu Jus Puniendi). Assim como dispõe em seu artigo 1º, a LEP 

atua de forma a efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. A partir 

desse dispositivo, percebe-se que a decisão criminal, seja ela condenatória ou 

absolutória imprópria, constitui um título executivo, que será executado, 

exclusivamente pelo Estado, este detém o monopólio da execução penal, a partir das 

disposições contidas na Lei de execução penal. Não obstante, a parte que nos interessa 

é o final do dispositivo, na medida em que traça como objetivo de a execução penal 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado. Assim dispõe Mirabete (2014, p. 10): 
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O sentido imanente da reinserção social, conforme o estabelecido na lei de 

execução, compreende a assistência e ajuda na obtenção dos meios capazes de 

permitir o retorno do apenado e do internado ao meio social em condições favoráveis 

para sua integração, não se confundindo “com qualquer sistema de ‘tratamento’ que 

procure impor um determinado número e hierarquia de valores em contraste com os 

direitos de personalidade do condenado. 

Já em seu artigo 1º, o legislador infraconstitucional quis deixar indubitável aos 

aplicadores do direito o aspecto ressocializador da pena. Segundo Marcão (2014), a 

menção a integração social do condenado ou internado como objetivo da execução 

penal, deixa clara a adoção da teoria mista ou eclética por parte de nosso legislador. 

Nessa perspectiva, Nucci (2014) assevera que o real objetivo do Estado no 

momento de aplicar uma pena, não seria meramente punir, como já fora em outros 

tempos, ou muito menos retribuir visando uma prevenção, seja ela especial, ao 

próprio apenado, ou geral, a sociedade em si, mas também o de tornar aquele 

indivíduo, que outrora estava em confronto com a lei, apto ao retorno para o convívio 

em sociedade. 

É ainda nesse sentido que a Lei de Execução Penal se preocupa em destinar um 

capítulo inteiro para propiciar maneiras de tornar essa ressocialização do apenado 

possível, em termos essencialmente práticos. O Capítulo II, denominado de “Da 

Assistência”, estabelece uma série de direitos que são conferidos ao indivíduo sujeito a 

pretensão executória Estatal, como forma, além de propiciar a existência do apenado 

no estabelecimento prisional possível, compatível com o princípio da dignidade da 

pessoa humana, mais do que isso, no sentido de orientar o retorno desse indivíduo à 

convivência em sociedade. Conforme elenca o art. 11, essa assistência compreende: 

assistência material; à saúde; assistência jurídica; educacional; social; e religiosa, 

compreendendo um dever do Estado proporciona-las ao apenado. 

A respeito desse capítulo específico como forma de proporcionar uma 

ressocialização da pena, assim expõe Mirabete (2014, p. 49): 

 
Surgiram assim os sistemas penitenciários fundados na ideia de 
que a execução penal deve promover a transformação do 
criminoso em não criminoso, possibilitando-se métodos 
coativos para operar-se a mudança de suas atitudes e de seu 
comportamento social. Por sua finalidade reeducadora, por seu 
caráter individualizado, pela adoção das técnicas das ciências 
naturais (antropológicas, psiquiátricas, sociológicas), o sistema 
penitenciário converteu-se em tratamento penitenciário, dada 
sua analogia com os tratamentos médicos, psicológicos, 
pedagógicos etc., técnicas cujo uso vão progredindo nos 
estabelecimentos de cumprimento das penas privativas de 
liberdade, sem que isso importe, nas tendências modernas, em 
conceituar o delinquente como “enfermo”. 
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Além das disposições acerca da assistência que deve ser propiciada ao 

encarcerado, outros pontos que merecem destaque é a previsão de diversos direitos 

conferidos ao apenado, como forma de limitar a pretensão executória estatal e de 

impedir o excesso por parte do poder público. A título exemplificativo, o artigo 41 da 

LEP, estabelece que são direitos do preso, além do respeito à integridade física e moral 

previsto no artigo 40: alimentação e vestuário; atribuição de trabalho de forma 

proporcional com o descanso; igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da 

individualização da pena; dentre outros. 

Outra louvável disposição da Lei de execução penal diz respeito à previsão 

quanto a classificação dos condenados de acordo com os seus antecedentes e 

personalidade, como preceitua o artigo 5º, em nítida forma de materializar o princípio 

da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB) no plano executório-penal. Nessa 

perspectiva, assim disserta Mirabete (2014, p. 32): 

Com os estudos referentes à matéria, chegou-se paulatinamente ao ponto de 

vista de que a execução penal não pode ser igual para todos os presos - justamente 

porque nem todos são iguais, mas sumamente diferentes - e de que tampouco a 

execução pode ser homogênea durante todo o período de seu cumprimento. (...) 

Individualizar a pena, na execução, consiste em dar a cada preso as oportunidades e os 

elementos necessários para lograr sua reinserção social, posto que é pessoa, ser 

distinto. A individualização, portanto, deve aflorar técnica e científica, nunca 

improvisada, iniciando-se com a indispensável classificação dos condenados a fim de 

serem destinados aos programas de execução mais adequados, conforme as condições 

pessoais de cada um. 

Marcão (2014) menciona que a LEP prevê que essa individualização será 

realizada por uma Comissão Técnica de Classificação (artigo 6º), propiciando a efetiva 

configuração dos postulados da proporcionalidade e personalidade da pena, 

especificamente no momento de sua implementação. Ademais, também merece 

destaque o artigo 8º, na medida em que prevê exame criminológico obrigatório ao 

condenado em regime fechado, e facultativo ao condenado em regime semiaberto, e o 

artigo 9-A, visto que este último prevê identificação obrigatória do perfil genético, 

mediante extração de DNA, para aqueles que cometeram crimes dolosos com violência 

de natureza grave contra a pessoa, como é o caso do crime objeto de estudo deste 

trabalho. 

O que se pode perceber a partir de um breve estudo acerca das disposições da 

Lei de Execução Penal é que se trata de um diploma legal que, desconsideradas as 

condições de implementação do sistema, teria tudo para dar certo, mas não é bem 

assim que ocorre. Em trabalho realizado por Junior (2007), mediante entrevista de 

diversos juízes e promotores, chegou-se à conclusão de que a LEP seria uma lei de 

primeiro mundo, mas que não encontra aplicabilidade efetiva em nosso país de 

terceiro mundo. 
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As péssimas e precárias condições do sistema carcerário brasileiro não são 

nenhuma novidade e constituem um fator decisivo no que tange a ineficácia do 

aspecto ressocializador da pena. A situação de precariedade do sistema carcerário é 

tamanha que, ao invés da pena servir de forma a tornar aquele indivíduo apto 

novamente ao convívio social, ela está atuando em sentido contrário, agindo como se 

fosse uma “escola do crime”, onde os apenados saem piores do que entraram.  

De acordo com Junior (2007) é isso que constitui o caráter “dessocializador” da 

pena, materializado por um papel ironicamente inverso por parte do Estado, na 

perspectiva em que ele atua exatamente na contramão de onde deveria atuar e das 

condições de que ele deveria proporcionar. Não obstante a notória humanização das 

disposições contidas na Lei de execução penal, ela esbarra no abismo da falta de 

estrutura para sua aplicação, como se pode perceber da leitura da nota de rodapé de 

Mirabete (2014, p. 11): 

 
Desde o início da vigência da lei, havia uma convicção quase 
unânime entre os que militam no exercício da aplicação do 
direito de que a Lei de Execução Penal era inexequível em 
muitos de seus dispositivos e que, por falta de estrutura 
adequada, pouca coisa seria alterada na prática quanto ao 
cumprimento das penas privativas de liberdade e na aplicação 
da lei com relação às medidas alternativas previstas na nova 
legislação. Embora se reconheça que os mandamentos da Lei 
de Execução Penal sejam louváveis e acompanhem o 
desenvolvimento dos estudos a respeito da matéria, estão eles 
distanciados e separados por um grande abismo da realidade 
nacional, o que a tem transformado, em muitos aspectos, em 
letra morta pelo descumprimento e total desconsideração dos 
governantes quando não pela ausência dos recursos materiais e 
humanos necessários a sua efetiva implantação. 

 

Nessa perspectiva, diante de tamanha precariedade do sistema penitenciário 

nacional, mesmo com as modernas disposições da Lei de Execução Penal, a pena 

aplicada cumpre apenas o seu caráter punitivo, conforme ensina Junior (2007), ficando 

o aspecto ressocializador vinculado não à política institucional Estatal, como deveria 

ser, mas sim às características individuais do apenado, critério este muito subjetivo e 

pouquíssimo efetivo, que basicamente se traduz na vontade intrínseca do apenado de 

se recuperar e retornar apto ao convívio social. 

Diante do que foi apresentado sobre a Lei de Execução Penal, o que se percebe, 

assim como foi exposto por Junior (2007), é que o legislador infraconstitucional chegou 

muito próximo do juridicamente desejável ao criar a LEP por meio de sua atividade 

legiferante. Todavia, não obstante o arrojado diploma legal, a sua efetiva 

implementação, principalmente no que tange o seu viés essencialmente 
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ressocializador do apenado, encontra implacável dificuldade de efetivação diante das 

péssimas estruturas do sistema prisional brasileiro. 

É através dessa discussão que o referido autor, por meio de suas entrevistas 

com membros da Magistratura e da Promotoria, traça uma correlação entre o 

juridicamente desejável e o socialmente possível, ficando absolutamente nítido o 

sentimento de descrença com a efetividade do ordenamento executório-penal por 

parte dos membros dessas instituições, conforme elucida Junior (2007). 

Sobre o atual descaso estatal a respeito da questão e estabelecendo uma relação de 
correlação entre outros problemas sociais paralelos, assim dissertou Greco (2014, p. 
485): 

Devemos entender que, mais que um simples problema de Direito Penal, a 

ressocialização, antes de tudo, é um problema político-social do Estado. Enquanto não 

houver vontade política, o problema da ressocialização será insolúvel. De que adianta, 

por exemplo, fazer com que o detento aprenda uma profissão ou um ofício dentro da 

penitenciária se, ao sair, ao tentar se reintegrar na sociedade, não conseguirá 

trabalhar? E se tiver de voltar ao mesmo ambiente promíscuo do qual fora retirado 

para fazer com que cumprisse sua pena? Enfim, são problemas sociais que devem ser 

enfrentados paralelamente, ou mesmo antecipadamente, à preocupação 

ressocializante do preso. 

A partir da leitura desse trecho do supracitado penalista, fica perceptível que o 

problema é muito maior e muito mais amplo do que se pode imaginar. A Lei de 

Execução Penal, em sua essência, tem enorme potencial e aptidão para propiciar um 

quadro melhor do que esse que hoje é encontrado, mas o conjunto social em que o 

país se encontra atualmente, seja pela estrutura do sistema prisional, políticas 

públicas, e questões sociais, como, por exemplo, educação, saúde, oportunidades, 

discriminação, questão de distribuição de renda, etc, impedem decisivamente o 

progresso nesse sentido e, por isso, deveria ser tratada paralelamente pelos poderes 

públicos, de acordo com as atribuições instituídas pela legislação de regência. 

 
4. Tratamento aos estupradores no sistema prisional  
 

Agora será tratado o modo como os condenados pelo crime de estupro, ou até 

mesmo os acusados, sujeitos às prisões cautelares, são submetidos no ambiente 

carcerário, a partir de uma visão voltada ao tratamento que estes são acometidos de 

forma mais peculiar e específica, deixando de lado os aspectos gerais, que ocorrem no 

sistema carcerário como um todo, que já foram expostos anteriormente. Para isso, 

foram realizadas entrevistas em profundidade com pessoas diretamente envolvidas no 

ambiente carcerário, de forma a tornar o que aqui será apresentado o mais verossímil 

possível. 

Nessa perspectiva, três agentes penitenciários foram entrevistados, aqui 

denominados de (A), (B) e (C), sendo-lhes direcionadas perguntas mais voltadas ao 
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relacionamento dos estupradores com os demais presos no ambiente carcerário, 

modo como são vistos, medidas peculiares que lhe são aplicadas pelo estabelecimento 

prisional, e possibilidade de ressocialização desses indivíduos quando retornarem ao 

convívio em sociedade.  

Ao estudarmos o tema, tratamento dado aos estupradores no ambiente 

carcerário, o que se percebe é que existe uma dualidade de punições que são impostas 

a estes indivíduos. A primeira, imposta pelo Estado/Juiz no exercício de seu Jus 

Puniendi, materializada por meio da sentença penal condenatória proferida pelo juiz 

da condenação através do devido processo legal. Já a segunda, esta não prevista no 

ordenamento jurídico, se configura através das brutalidades que estes indivíduos 

sofrem nos estabelecimentos prisionais pelos demais apenados, como forma de 

repulsa pelo crime praticado, conforme expõe Junior (2007).  

Ao preso por estupro não basta estar e permanecer preso, é necessário um tipo 

de punição ainda mais severo para explicitar que o mal cometido é mais intenso do 

que qualquer outro delito. Forjam-se fatos, narrativas e explicações diversas para 

justificar a pena para além da pena, mesmo que tal suplício seja a tortura e a própria 

morte. Nesta linha de argumento, Salas (1997, p.47) ressalta: 

A incriminação e a sanção já não conseguem apaziguar os sofrimentos das 

vítimas e a nossa compaixão com relação a elas. As designações do direito tornam-se 

inoperantes de tal forma o horror da revelação invalida antecipadamente qualquer 

processo de simbolização. Basta falar de monstros pedófilos ou de cerimônias 

satânicas para ver reaparecer os estereótipos imaginários de uma outra era.    

É o que pode se perceber do depoimento do agente (A): “os estupradores são 

hostilizados por todos os demais presos. Para eles, o estupro é um crime inadmissível 

no mundo do crime, pior que qualquer outro”. Nesse sentido também respondeu o 

agente (B), quando perguntado acerca do relacionamento dos estupradores com os 

demais presos:  

Sempre há o desprezo e a distância entre os demais presos e os 
estupradores. Eles ficam separados justamente devido a essa 
repulsa que os demais presos têm de quem comete crime 
sexual. Nenhum custodiado, de nenhum outro crime, aceita 
pagar a sua pena juntamente com quem comete crime sexual.  

 

Sobre esse assunto, assim escreveu Machado (2014, p. 170) em trabalho 

realizado sobre o tema: 

O estupro, como fenômeno social, é percebido pelos detentos 
que foram presos por crimes comuns (contra o patrimônio, 
tráfico de drogas e de armas, homicídio) como um crime 
intolerável. Esse crime vai de encontro com a moralidade 
cultivada entre os detentos. Ou seja, os estupradores são 
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julgados novamente dentro do presídio pelos próprios 
detentos. E a sanção aplicada será na forma da lei de Talião. 

 

Ainda nesse sentido, acerca dessa dupla punição, o que se percebe é que o 

ambiente carcerário funciona como um universo paralelo ao que conhecemos e ao que 

convivemos. Lá dentro, existem regras próprias que devem ser respeitadas, impostas 

não pela legislação de regência no país ou pelas autoridades administrativas, mas sim 

pelos apenados hierarquicamente localizados, normalmente aqueles que cometeram 

crimes mais graves.  

Cabe aqui perguntar por que a pena de cerceamento da liberdade não basta 

aos olhos da sociedade, inclusive aos olhos dos próprios presos, para punir ou 

ressocializar o indivíduo que comete o crime de estupro. É importante avaliar que a 

pena é, para Durkheim (2016) um mecanismo que a sociedade utiliza para efetivar a 

vingança sobre o infrator. De acordo com tal posicionamento, a sanção física, algo 

explícito no caso do criminoso por estupro, tem como objetivo reagir ao sentimento 

vingativo pelo descumprimento de uma regra considerada socialmente inviolável. 

Porém, o mesmo pesquisador entende que a punição física, muito comum e 

aceitável nas sociedades pré-capitalistas, torna-se cada vez menos praticável e 

tolerável na sociedade moderna. Os casos expressos nas prisões brasileiras, com 

atenção aos estupradores evidenciam a permanência de atos típicos das ações 

irracionais e até mesmo tradicionais de tempos anteriores na história. Tais casos 

externam que, embora a punição física tenda a desaparecer dos códigos penas atuais, 

ela ainda existe como resquício do passado. 

Michel Foucault (2011, p. 14) reforça com o seguinte argumento: 

A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do 
processo penal, provocando várias consequências: deixa o 
campo da percepção quase diária e entra no da consciência 
abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua 
intensidade; a  certeza de ser punido é que deve desviar o 
homem do crime e não mais o abominável teatro; a mecânica 
exemplar da punição muda as engrenagens. 

  

É explicado o fato, portanto, de não se permitir legalmente a sanção física, mas 

da ocorrência das mais variadas formas de punição corpórea no ambiente prisional, ou 

seja, sob a guarda do Estado. O que está posto é a inexistência legal do suplício a 

despeito da existência prática, e de certa forma permitida, já que não há esforços 

estatais para impedir os atos de tortura e assassinatos dos encarcerados em 

cumprimento de pena por estupro.  

Impossível, nesta oportunidade, não fazer menção ao sociólogo Boaventura de 

Sousa Santos (1988), na medida em que o tema aqui apresentado se enquadra na ideia 

do pluralismo jurídico, se referindo aqueles direitos locais, informais, infra-estatais e 
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não oficiais, que coexistem paralelamente ao direito estatuído. É o que se percebe 

também do estudo realizado por Machado (2014, p. 157): 

Além do mais, no ambiente de privação da liberdade há um código de condutas 

extraoficial, criado pelos próprios detentos, o qual é utilizado para conduzir as ações 

internas. Esse código, que é normatizado pelos “xerifes” da cadeia, não é escrito. 

Ousar desobedecê-lo é o início de um terrível pesadelo para o apenado desobediente, 

já que as sanções intimidatórias serão utilizadas frequentemente contra o transgressor 

sem, muitas vezes, nenhuma reprimenda. 

Uma das regras que são impostas, aos condenados e acusados pelo crime de 

estupro de uma forma geral, seria a imposição inexorável de que “quem entra com o 

estupro deve ser estuprado”, ressaltada por Junior (2007), ao dissertar sobre esse 

conjunto normativo informal, interno e bárbaro, alheio às regras positivadas pelo 

Estado. Essa regra de que os estupradores devem ser estuprados no cárcere, inclusive, 

não é novidade para ninguém, fato de conhecimento da população de maneira geral e 

das autoridades competentes. 

O receio por parte dos apenados por estupro em relação a essa prática é tão 

grande, que há relatos de estupradores que se passam por evangélicos, dentro do 

cárcere, para não sofrerem violência, conforme palavras de Michels (2011). 

Essa constatação de que a prática do estupro, no âmbito das penitenciárias 

brasileiras, seria algo absolutamente comum e ocorreria com constância 

principalmente em desfavor daqueles que cometem crimes sexuais, deve ser encarada 

com espanto, principalmente em razão do sentimento de complacência e naturalidade 

com que tal fato é tratado, assim expõe Machado (2014, p. 166): 

 
[...] as vítimas de estupro (...) são principalmente os presos que 
cumprem pena por crimes sexuais e os detentos que 
apresentam, aos olhos de agentes e reeducandos, 
comportamentos homossexuais. Também é possível perceber 
na análise das entrevistas e questionários que o estupro é uma 
violência bastante corriqueira no presídio, e em alguns casos 
são naturalizados. E ainda mais, o que os livros de ocorrências 
chegam a registrar é uma ínfima parcela dos inúmeros casos 
que ocorrem quase todos os dias no interior do presídio 
masculino. Na verdade, o que os livros permitem visualizar são 
somente os casos de estupros mais graves, que atentam 
diretamente contra a vida da vítima. 

 

Nessa perspectiva, o estupro realizado nas penitenciárias brasileiras é 

encarado, inclusive pelas autoridades administrativas de tais estabelecimentos, com 

uma naturalidade que, indubitavelmente, é inconcebível perante a ordem 

constitucional vigente. Conforme o artigo 5º do texto constitucional, ao estabelecer os 

direitos e garantias fundamentais, “é assegurado aos presos o respeito à integridade 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 30 – Janeiro/Junho 2020 

www.sociologiajuridica.net 

84 

 

física e moral (artigo 5º, XLIX, CRFB), cabendo ao Estado impor apenas a restrição 

prevista na sentença condenatória, notadamente a restrição de liberdade. Qualquer 

outra restrição que vá além disso é inconcebível, na perspectiva em que vivemos em 

um Estado Democrático de Direito que possui como um de seus fundamentos o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º CRFB), princípio este que se 

irradia sobre todo o nosso ordenamento jurídico, além de um extenso rol de direitos e 

garantias fundamentais. Trata-se, de acordo com Junior (2007), do que comumente 

vêm sido denominado pela doutrina especializada e por nosso pretório excelso, de 

“Estado de Coisas Inconstitucionais”, na medida em que compreende uma violação 

generalizada de direitos e garantias fundamentais por parte do Estado, acometendo 

um número considerável de pessoas. 

Ademais, deve-se destacar a previsão Constitucional especificamente quanto a 

proibição de penas cruéis. Pode-se conceituar penas cruéis a penalidade que viola a 

dignidade da pessoa humana, imputando sofrimento ao apenado para além daquilo 

que está predefinido na aplicabilidade legal da pena. Tal previsão se encontra no artigo 

5º, inciso XLVII, alínea “e” da Constituição da República Federativa do Brasil. Além de 

ferirem a Constituição Federal, as penas cruéis ofendem a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, especificamente no tocante ao artigo 9º. 

Dúvidas não restam sobre os excessos cometidos contra os apenados por 

estupro no interior das prisões. De posse dos fatos mencionados e da análise sobre a 

legislação e a Constituição brasileiras, além da observação a respeito das 

recomendações internacionais, torna-se patente o caráter ilegal e inconstitucional das 

ações efetivadas contra os indivíduos cumpridores de pena por estupro, fazendo-se 

necessário se pensar alternativas competentes o suficiente para se cumprir as 

determinações do Direito Positivado, tanto na efetivação devida da pena, quanto na 

extirpação dos excessos extrapenais (SALVADOR NETTO, 2009). 

Não se pode, portanto no presente contexto, desprezar a atuação da mídia na 

formulação da opinião pública severamente punitiva. “[...] não é possível desprezar a 

opinião pública, senso comum formado por um conjunto variado de vetores e que a 

grande mídia [...] sempre abriga” (CAVALIERI FILHO, 2013, p. 235). 

A mídia é uma importante instituição na sedimentação da legitimidade das 

práticas ilegais realizadas contra o apenado por estupro. O caráter de repulsa é muitas 

vezes multiplicado pela opinião jornalística e reportagens que enfatizam a necessidade 

de punição mais severa nos casos de estupro. O discurso midiático contra os 

estupradores subsidia a solidificação de uma opinião permissiva às mais duras e ilegais 

punições aos presos. 

[...] sob um estado em que a mídia de massa institucionaliza a 
“experiência da criminalidade”, fornecendo as bases simbólicas para 
as percepções da insegurança social e para as pretensões punitivas 
do sistema político, o debate ainda se encontra longe de se distanciar 
da metáfora da “guerra contra o crime” (GODINHO, 2013, p. 337). 
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O que se percebe por parte do Estado, como tentativa de solucionar esse problema 
crônico da violência que esses indivíduos sofrem no cárcere, é a inserção destes 
apenados em celas especiais, ou até mesmo a destinação de setores específicos do 
estabelecimento. Assim respondeu o agente (B) quando perguntado se existe um perfil 
dos condenados pelo crime de estupro:  
 

Bem, perfil não tem como especificar, mas são os presos mais 
excluídos dentro do sistema prisional, mas os mesmos ficam em 
ala separada, normalmente chamada seguro nos 
estabelecimentos prisionais, justamente por ser um crime de 
grande repulsa não só da população em geral, mas também 
pelos outros custodiados que praticaram outros crimes, e 
normalmente são custodiados que têm o melhor 
comportamento dentro do sistema. 

 

Sobre esse instrumento denominado “celas de seguro”, Junior (2007) também 

coletou valiosas informações em seus questionários com magistrados que atuam ou 

que já atuaram na execução penal, ficando nítida a necessidade de separar esses 

indivíduos visando evitar as agressões, humilhações, castigos, e torturas que ocorrem 

quando existe contato com os demais apenados do estabelecimento prisional. Ainda 

sobre esse contato com outros presos, assim respondeu o agente (A):  

Os condenados pelo crime de estupro são extremamente 
hostilizados pelos demais presos (...). Na unidade em que 
trabalho, se destina um lado de um pavilhão apenas para os 
condenados por esse tipo de crime, visando exatamente evitar o 
contato direto com os demais presos. 

 

Persistindo sobre essas “celas de seguro”, Junior (2007) ressalta que os 

entrevistados, promotores e juízes, reconhecem o fato de existir violência contra o 

estuprador dentro do cárcere e, uma forma encontrada para coibir tal prática, foi 

justamente a inserção destes apenados nessas denominadas celas de seguro. 

Entretanto, mesmo reconhecendo esta necessidade, a criação das celas sem o amparo 

legal acaba por implicar em grandes ilegalidades durante a execução penal. 

Nessa perspectiva, percebe-se que a ausência de previsão legal dessa 

alternativa (celas de seguro) gera insegurança nos membros da magistratura. É de 

conhecimento destes que esses indivíduos condenados pelo crime de estupro irão 

sofrer violência no cárcere caso tenham contato direto com os demais presos, 

entretanto, possuem dificuldade de encontrar soluções previstas na lei, restando 

apenas a recomendação às autoridades administrativas que insiram estas pessoas em 

celas separadas. Todavia, outro problema surge dessa possível solução. Como foi dito 

no início deste artigo, a situação dos estabelecimentos prisionais do país se encontra 

em estado precário, com a superlotação se destacando entre os demais problemas. 

Nessa perspectiva, conforme elucida Junior (2007), destinar pavilhões ou até 

mesmo celas específicas para esse tipo de presos implica superlotar ainda mais o 
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restante do estabelecimento, o que consequentemente leva a mais violações a direitos 

e garantias fundamentais por parte do Estado. 

Não obstante essa corriqueira separação dos apenados condenados pelo crime 

de estupro dos demais presos, ainda assim, as celas de seguro podem se tornar um 

lugar perigoso. É o que se percebe do depoimento do agente (C), quando perguntado 

acerca do relacionamento entre os detentos:  

 
Os estupradores são mantidos separados dos demais presos, 
entretanto, em casos de rebeliões no estabelecimento prisional, 
antes das facções rivais tentarem se matar, os primeiros a 
serem mortos são os condenados pelo crime de estupro, 
tamanha é a repulsa dos demais detentos por esse tipo de 
crime. 

 

A mesma constatação foi obtida por Junior (2007), ressaltando que, 

geralmente, quando ocorrem rebeliões nas penitenciárias, os presos que são feitos de 

reféns, que são mortos e que até mesmo aparecem com cabeças decapitadas, são os 

estupradores, e as celas de seguro não são capazes de impedir isso. 

Nessa perspectiva, diante dos problemas específicos relativos ao tratamento 

dado aos apenados pelo crime de estupro no cárcere, percebe-se que há uma enorme 

incongruência por parte do Estado no que tange a proteção do bem jurídico “liberdade 

sexual”, ou até mesmo da “dignidade sexual”. Por um lado, o Estado age de forma a 

punir quem viola esse bem jurídico, na tentativa de coibir tal prática que é 

considerada, de forma ampla, extremamente desumana. Todavia, agindo em sentido 

oposto, o Estado se mostra omisso ao permitir que essas práticas aconteçam de forma 

reiterada dentro do cárcere, tendo como vítimas justamente os indivíduos que outrora 

violaram esse bem jurídico. Esse sentimento de indignação também é compartilhado 

por Junior (2007, p. 140): 

Temos a escolha de diferentes bens jurídicos: a proteção da 
liberdade sexual das vítimas e a proteção das condições 
humanas na execução penal. Frente a estas opções do 
ordenamento, o sistema de justiça aplica a punição retributiva 
de atos que atingem a liberdade sexual, mas não garante as 
condições da punição que também atingem a liberdade sexual. 
Ou seja, a liberdade sexual não é de qualquer pessoa, pois para 
aquele que cometeu o ato de estupro o cumprimento deste 
bem jurídico não vale. 

 

Sendo assim, diante do que aqui foi exposto, conclui-se que o atual ambiente 

carcerário em que um condenado pelo crime de estupro é submetido não colabora 

para possibilitar sua efetiva ressocialização. Em outras palavras, o que hoje se encontra 

nas penitenciárias brasileiras, no que diz respeito ao apenado pelo crime de estupro, 

não proporciona condições de retorno ao convívio social para esses indivíduos. O que 
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o tratamento destinado à esses indivíduos, seja pelos órgãos competentes de 

execução penal ou até mesmo pelo Judiciário (Estado no exercício de seu Jus Puniendi) 

proporciona é a produção de indivíduos ainda piores que, em decorrência das 

reiteradas humilhações, violações e torturas que sofreram durante o cumprimento da 

pena, tendem a se voltar contra a sociedade, transformando toda essa situação em um 

ciclo vicioso. 

Atualmente, sob a vigência de um Estado Democrático de Direito, não parece 

razoável a aceitação de uma perspectiva exclusivamente retributiva da pena, uma vez 

que sua racionalidade é abstrata, no sentido de realizar um ideal de justiça ou de 

recompor o direito enquanto sistema normativo abalado (SALVADOR NETTO, 2009, p. 

214). 

Uma alternativa possível seria, aos moldes da Comissão Canivet (na França) e 

do relatório Wolf (na Grâ-bretanha), submeter as prisões a um controle externo que 

envolva profissionais atuantes fora dos muros prisionais. De acordo com Garapon, 

Gros e Pech (2001), existe um modelo inspirado nas Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Delitos das Nações Unidas, documento originado no ano 1955, 

prevendo a seguinte estrutura: “o controlador geral das prisões, o mediador das 

prisões e finalmente o delegado do mediador” (Garapon, gros e Pech, p. 190, 2001).  

É claro que um sistema de avaliação do tratamento direcionado à população 

prisional deve ser composto por membros da sociedade civil, para além dos 

funcionários do Estado. Tal medida propiciaria uma vigilância externa dos ambientes 

prisionais, a fim de possibilitar transparência dos processos gerenciais, bem como da 

sequência das ações rotineiras no interior das prisões. Impulsionaria assim, a 

transparência sobre a forma como o Estado cuida dos indivíduos presos sob sua tutela, 

e, por fim, inibiria ações extremas, ofensivas á dignidade de pessoa humana, fazendo-

se cumprir as determinações constitucionais e legais.   

 
5. Considerações Finais 
 

A Lei de Execução Penal trata-se de um moderno e bem-intencionado 

dispositivo jurídico quanto a aplicação de penas. Visa a ressocialização bem-como o 

tratamento humanizado direcionado ao preso. Contudo, a realidade do sistema 

prisional brasileiro evidencia uma série de descumprimentos da referida Lei. 

Superlotação, ausência de classificação dos condenados segundo seus antecedentes, 

inexistência de assistência jurídica, à saúde, educacional e religiosa aos presos, são 

alguns dos vários exemplos dos descumprimentos. 

Ademais, os presos tipificados por estupro, além de condenados legalmente em 

função do delito cometido, são também condenados pelos demais presos. Dentro dos 

presídios são vítimas de agressões verbais, psicológicas e físicas. De modo que, para 

tais reclusos o sistema prisional no Brasil se mostra ainda mais perverso. 
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Desta maneira, conclui-se que o atual quadro no que tange a ressocialização de 

agressores sexuais, de fato, acarreta um pessimismo exacerbado. Em primeiro lugar, 

constata-se a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos atos de violência sofridos pelos 

apenados pelo crime de estupro. Fazer cumprir a Constituição e obedecer ao texto da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão torna-se imperativo. Pensar 

em um ambiente penitenciário livre de violências, humilhações e torturas não deveria 

ser considerado algo incoerente. Ao contrário, seria completamente kafkiano aceitar 

com normalidade o que hoje acontece nos estabelecimentos prisionais. Em segundo 

lugar, é importante voltar os olhos para a realidade do sistema penitenciário e buscar 

efetividade das políticas públicas de segurança e prisionais no Brasil, a fim de que o 

processo penal não se figure em procedimentos desumanos de tortura e aviltamento, 

casos de grave ofensa à dignidade de pessoa humana.  

Estabelecer um sistema externo de controle prisional, acoplando funcionários 

públicos e a sociedade civil organizada, seria uma estratégia democrática e mais 

transparente quanto a avaliação do tratamento prestado à população prisional e 

atuaria como fator inibidor das penas cruéis.   
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Resumo: O presente trabalho tem por escopo a avaliação do cenário fictício proposto 
pelo animê Death Note. De modo lacônico, a obra centra-se em um caderno capaz de 
ceifar a vida daquele cujo nome é escrito em suas páginas e, uma vez em mãos de um 
jovem idealista, seria utilizado para criar um “novo mundo”. Nesse bojo, problematiza-
se principalmente a definição de uma política criminal absolutista, pautada pela força 
da prevenção geral, tanto negativa quanto positiva, para estabelecer um parâmetro 
inescusável de conduta à comunidade. Portanto, conclui-se que devido a atualidade e 
relevância temática do enredo do animê, foi possível aliar entretenimento com 
reflexões sobre questões humanas de grande presença na contemporaneidade, como 
criminalidade, justiça e segurança pública. 
 
Sumário: 1. Introdução. 2. Apresentação da narrativa e introdução à problemática. 2.1. 
O surgimento da “nova justiça”. 2.2. As respostas à nova justiça. 2.3. O desfecho da 
nova justiça. 3. Criminologia cultural e a ficção como objeto de investigação. 4. 
Ideologias autoritárias e formação de políticas criminais para gerir o medo e a 
(in)segurança nas sociedades contemporâneas. 5. O sofisma da prevenção geral como 
norte para construção de políticas criminais. 6. problematizações do controle social na 
contemporaneidade: uma perspectiva crítica 7. considerações finais. 8. referências. 
 
Palavras-chave: Death Note. Políticas criminais. Prevenção geral. Criminologia cultural. 
 
Abstract: The current work aims to evaluate the fictional scenario proposed by the 
animê Death Note. In a laconic way, this animation focuses on a notebook capable of 
reaping the life of the one whose name is written on its pages and, once in the hands 
of an idealistic young man, would be used to create a “new world”. In this context, it 
becomes relevant to discuss the definition of an absolutist criminal policy, based on 
the strength of general prevention, both negative and positive, to establish an 
inexcusable parameter of conduct for the community. Therefore, it concludes that, by 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico  e Tecnológico - Brasil. 
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the present time and thematic relevance of the animê plot, the animated cartoon 
managed to combine entertainment with reflections on human issues of great 
presence in contemporary times, such as crime, justice and public security. 
 
Keywords: Death Note. Criminal policies. General prevention. Cultural criminology. 
 

1. Introdução 

O presente trabalho decorre de inquietações advindas da associação entre o 

cenário proposto pelo animê Death Note e problemáticas contemporâneas 

relacionadas a criminalidade, justiça e segurança pública. Trata-se de uma produção 

audiovisual classificada no gênero shounen, uma categoria de animês voltada para o 

público juvenil - o que, contudo, não impediu seu sucesso entre as demais faixas 

etárias. Sua proeminência entre os seus pares lhe trouxe notória popularidade entre os 

amantes da cultura japonesa em todo o mundo, inclusive com forte presença entre o 

público brasileiro.  

A obra foi primeiramente lançada em 2003, em meio impresso, para somente 

em 2006 ser lançada como animê. Mesmo sendo esta a produção mais assistida e tida 

como “o clássico”, o enredo conta com diversas adaptações, sendo a mais recente um 

filme live action lançado em 2017. Independentemente da versão da obra, o enredo 

possui a mesma máxima, a qual será problematizada neste trabalho optando-se pelo 

uso da narrativa do animê de 2006. Essa costuma ser a versão principal a inspirar as 

demais adaptações. A continuidade da história por diversos meios e versões revela sua 

popularidade entre as antigas e novas gerações de jovens, o que revela seu potencial 

para se promover debates sociopolíticos de grande relevância para a sociedade. 

A problemática central da obra tem sua gênese em discursos voltados à 

demanda por eficácia e legitimidade na aplicação de políticas criminais, questão que se 

insere no contexto hodierno dos grandes aglomerados urbanos em que a violência e a 

sensação de insegurança marcam o cotidiano dos indivíduos. Nesse bojo, a obra 

ficcional reaviva as discussões culturais sobre como a criminalidade deve ser 

enfrentada, o modo que se deve agir em relação a quem comete um ilícito penal, 

como as sanções e procedimentos adotados pelo direito são transmitidas pelos meios 

massivos de comunicação e recebidos pela população leiga. 

Nesse sentido, a obra retrata o ambiente urbano de grandes cidades japonesas, 

onde há um enfoque especial em uma crescente onda de crimes que se mostram um 

fenômeno global, assim como no aparente insucesso das políticas públicas adotadas 

para o seu enfrentamento. Contudo, a reviravolta nesse cenário fictício ocorre com a 

introdução de um item sobrenatural. Um caderno de notas capaz de ceifar a vida 

daqueles cujos nomes foram registrados em suas páginas cai nas mãos de um jovem 

estudante. Ele, em seguida, passa a fazer uso do caderno, objetivando  eliminar 

indivíduos considerados indesejados à ordem social, conforme critérios por ele mesmo 

estabelecidos. 
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Avalia-se a perspectiva inicial apresentada pelo protagonista portador do 

caderno, o personagem Light Yagami. É trazida por ele uma visão de mundo silenciada 

diante da prevalência de uma ética humanista que inadmite violações à vida e aos 

direitos humanos. Problematiza-se assim, que mesmo nos Estados Democráticos de 

Direito, as políticas criminais tidas como legítimas ou justas poderiam ser entendidas 

como aquelas que buscam dar respostas para os anseios populares, com forte 

propensão a corresponder às visões das massas sobre o fenômeno da criminalidade, 

inclusive com a adoção de “soluções” que entre essas ganham notoriedade, ainda que 

sejam de cunho simplista ou autoritário.  

Nesse prisma, a eliminação dos que não estejam em conformidade com a 

concepção idealista do portador do caderno da morte revela a pretensão de forjar uma 

“boa” sociedade a partir da força da prevenção geral tanto negativa, intimidando os 

demais para que não repitam os feitos dos eliminados, quanto positiva, ratificando os 

valores cultuados pelo grupo. 

Aquele que detém o poder - o gestor público e, excepcionalmente nesse 

cenário fictício, um cidadão comum portador de um caderno sobrenatural - estaria 

envolto em um dilema pautado pela observância da lei e do direito que fundamentam 

todo o Estado ou dos sensos de justiça incutidos no imaginário comum. Numa disputa 

entre os referidos atores de controle social, o portador do caderno viria ganhando 

forças pela concretização de ações espetaculosas: o assassinato de criminosos por 

ataque cardíaco, de modo que o estranho padrão faria com que a comunidade 

reconheça a intervenção transcendental contra males sociais que antes se acreditavam 

inexpugnáveis pelas ordinárias intervenções garantistas do sistema de justiça criminal. 

Dito isso, propõe-se, com este trabalho, discutir tais questões a partir de 

contribuições interdisciplinares, explorando aspectos jurídicos, filosóficos, 

criminológicos e literários, de modo a abranger a complexidade de questões sociais 

multifacetárias mediante representações de fácil compreensão e profunda criticidade. 

Para tal, antes de tais discussões, empreende-se uma atenta apresentação do enredo 

do animê. 

  

2. Apresentação da narrativa e introdução à problemática 

A introdução à trama se dá pela apresentação do personagem Ryuk, um 

shinigami2, detentor do objeto que dá nome ao animê. No decorrer das primeiras 

cenas, Ryuk expressa insatisfação com o mundo ao seu redor, sentimento também 

compartilhado pelo protagonista da ficção, Light Yagami, estudante pré-universitário, 

que demonstra uma visão pessimista da conjuntura social que o cerca. Numa cena 

 
2 Em tradução livre, o termo significa “deus da morte”. Trata-se de entidades mitológicas detentoras de 
poderes sobre a morte dos humanos. Estes seres habitam o “mundo dos shinigamis”, de onde exercem 
suas faculdades através de cadernos chamados de death note. 
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icônica, ambos expressam tal perspectiva pela máxima “este mundo está podre”3. Tal 

ótica ganha forma num contexto de mal-estar evidenciado na maneira como as 

imagens que retratam a sociedade são apresentadas no decorrer das cenas. Uma 

pesquisa além da obra revela a verossimilhança do momento histórico retratado: “a 

apatia política e o cinismo moral se tornavam cada vez mais evidentes na sociedade 

japonesa”4. Esse desdém por valores de solidariedade social “ficava patente no 

profundo enfraquecimento dos movimentos estudantis e sindicais e no tom acrítico de 

grande parte da produção artística, desde programas televisivos até a literatura”5. O 

aparato fantástico que caracteriza a obra não negligencia as questões sociais ocorridas 

na pós-modernidade, o fenômeno da globalização tornou certos fenômenos comuns 

aos grandes centros urbanos. 

 Nesse prisma, compreende-se a criminalidade em sua dimensão popularmente 

sensível, isto é, e suas manifestações cotidianamente percebidas por cada indivíduo, 

independentemente de suas particularidades. Nesse ponto, as singularidades culturais 

do povo japonês não impedem a identificação do espectador da animação com a 

problemática que se desenvolve. O mesmo ocorre com os posicionamentos tomados 

pelo personagem principal, que logo de início, encara a questão criminal com patente 

radicalismo, no sentido de se buscar uma solução definitiva para o problema. 

 Contudo, não haveria o que se discutir se não houvesse um meio através do 

qual tal ótica se concretizasse. É justamente nesse contexto que a introdução do item 

místico – sem grande necessidade de desenvolver sua verossimilhança com a realidade 

–, ganha sentido: executar, sem intermédio de terceiros ou aportes teóricos 

cosmopolitas, aquilo que um cidadão comum julgaria ser o melhor caminho para se 

atingir a sociedade ideal6. 

  

2.1. O surgimento da “nova justiça” 

Enquanto observava pela janela da sala de aula, o garoto percebe um caderno 

negro caindo do céu. Ao tê-lo em mãos, chama-lhe atenção seu título "Death Note" e 

estranhas instruções de uso, das quais se destacam a primeira: "o humano cujo nome 

for escrito neste caderno morrerá", seguida de várias outras que detalham como 

proceder para atingir o referido efeito, inclusive apresentando detalhes como o tempo 

 
3 Frase proferida no início do primeiro episódio, precedida de um discurso pessimista sobre as mazelas 
da humanidade. Nota-se também, em plano de fundo, o anúncio de crimes violentos com perceptível 
apelo emocional. 
4 ODA, Ernani. Interpretações da “cultura japonesa” e seus reflexos no Brasil. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, São Paulo, v. 26, n. 75, p. 103-117, fev. 2011. p. 110. 
5 Idem. 
6 Cabe aqui considerar que os termos “comum” e “sociedade ideal” remetem a um juízo 
eminentemente subjetivo, logo, passível de ressignificação a depender de quem o faça. Assim, tais 
perspectivas devem ser compreendidas em consonância com uma ideia de senso comum, isto é, aquilo 
que provavelmente convergiria a maioria dos espectadores da animação. 
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entre a escrita do nome e a morte da pessoa ou regras de como especificar a causa da 

morte. 

 Incrédulo, ele o guarda e segue para casa. Já em seu quarto, vê uma cobertura 

jornalística ao vivo, apresentando o caso de um homem que estaria armado com vários 

reféns em um supermercado. Assim, enseja-se que ele desafie seu ceticismo e ponha o 

misterioso caderno à prova: após, escrever o nome do rapaz que aparece na tela, ele 

aguarda e, quando estava prestes a desligar o aparelho, a repórter faz uma chamada 

urgente: novidades no caso acompanhado, pouco a pouco os reféns começam a sair. 

Posteriormente, esses relatam que o rapaz faleceu de um mal súbito. Imediatamente, 

Light percebe que o poder do caderno é real.  

 Ainda confuso, cogitando ser uma coincidência, ele resolve testar mais uma 

vez, com cuidado para que seja mais um criminoso e que não seja muito conhecido 

para que o teste não cause repercussão. Mais tarde, seguindo com sua rotina, ele 

observa as pessoas ao seu redor e, ao constatar sucessivas atitudes que se podem 

considerar antiéticas, passa a se questionar sobre a relevância de tantos indivíduos 

fúteis, se alguém sentiria a falta deles caso desaparecessem. Finalmente, numa loja de 

conveniências, ele percebe uma garota sendo abusada por motoqueiros e, ao ouvir o 

nome de um deles, utiliza seu caderno e consegue salvá-la ceifando mais uma vida.  

 A partir daí, Light percebe que tem em mãos um item capaz de transformar o 

mundo, que até então estaria totalmente perdido. Após um breve momento de 

reflexão da justeza em se ceifar uma vida, conclui-se que seria um sacrifício necessário 

para construir um novo mundo, o qual ele estaria obstinado a alcançar. Seu plano é 

simples, assassinar massivamente todos aqueles que ele considerasse indesejável com 

uma só causa: parada cardíaca. Assim, todos iriam perceber que alguém, uma força 

sobrenatural, estaria matando os criminosos, e a emergência dessa entidade mística 

no imaginário popular coibiria, pelo medo, qualquer um que tivesse pretensões 

criminosas7. Esse projeto do protagonista, no decorrer deste texto e conforme 

expresso no animê, será chamado de “nova justiça”. 

 Sem embargo, não demorou para que as pessoas atribuíssem essas mortes 

súbitas por parada cardíaca a uma entidade justiceira chamada kira adaptação 

japonesa do termo killer (termo da língua inglesa que significaria “matador” em 

tradução livre). O seu plano, daí em diante, parece seguir conforme ele havia 

idealizado.  

 Essa seria a fase inicial do animê, em que a causa do protagonista é 

apresentada. Uma das marcas de sua transformação de jovem pessimista para 

matador revolucionário é a descrença no poder judiciário e nos meios legais de 

promoção de justiça, algo que é representado pelo momento em que Light joga seu 

 
7 Os fatos até aqui apresentados são narrados ao longo do primeiro episódio da animação, culminando 
na explicação do plano do jovem Light, que é vista num diálogo entre ele e Ryuk que se inicia 
aproximadamente após o transcurso de 17 min. 
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livro de práticas jurídicas em um beco. Conforme Bruno Oliveira8, nesse momento, o 

protagonista estaria dialogando com o peso da tarefa de se tornar um “assassino”, que 

elimina os demônios da cultura local. Esses são representados pelas pessoas más que 

apodrecem o bem-estar da sociedade nipônica, um corpo social marcado pela lógica 

de que, cada ser tem o seu papel, e o não cumprimento dessas tarefas, acarretaria no 

retardamento dessa unidade coletiva. 

 

2.2. As respostas à nova justiça 

 Após algum tempo de ação do justiceiro, seus resultados são apresentados por 

imagens de cidadãos comuns conversando em seu cotidiano. A sucessão quase 

simultânea de mortes por ataque cardíaco ocupa o centro dos diálogos em todos os 

lugares. Subsequentemente, Light percebe que, na internet, começam a surgir 

exaltações às suas ações em vários sítios, recebendo apoio anônimo de inúmeras 

pessoas. 

 Imediatamente, ele percebe que suas projeções estavam corretas: “as pessoas 

do mundo já podem sentir que existe alguma coisa acontecendo, elas sabem que tem 

alguém por aí fazendo o julgamento certo”9. Assim, ele faz uma breve análise da 

conduta de seus pares: poucos teriam coragem de apoiá-lo publicamente, optando 

pelo politicamente correto, expresso na máxima “é errado matar pessoas”. Entretanto, 

no anonimato da internet, o apoio ao justiceiro cresce substancialmente, as pessoas 

mostram quem realmente são. Assim conclui sua análise: “aqueles que não fazem o 

mal gostam de kira porque não têm nada a temer, enquanto aqueles que fizeram o 

mal estão fugindo, são forçados a se esconder de um inimigo desconhecido. É assim 

que deve ser!”10.  

 Em outro local, os líderes das polícias integrantes da Interpol discutem essa 

misteriosa sucessão de mortes numa conferência. Para além das dúvidas se seriam 

coincidências ou assassinatos, entre os presentes, começam a surgir posicionamentos 

repudiando o critério de justiça até então pouco questionado: “mesmo que sejam 

criminosos que, cedo ou tarde, encarariam a execução, assassinato ainda é 

assassinato!”. Mesmo com um impasse entre os presentes, todos optam por chamar 

L11, o melhor investigador já visto. Alguém cujo nome verdadeiro todos desconhecem, 

mas que foi capaz de resolver todos os casos que assumiu. Estaria neste investigador a 

esperança de identificar o suposto assassino kira e permitir o seu julgamento pelas 

autoridades competentes. 

 
8 OLIVEIRA, Bruno Refundini de. Discussão teórica sobre a morte: uma análise sobre Death Note (2006). 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, 8. Maringá. Anais... Maringá/Brasil: UEM, 2017, p. 1853. 
9 Fala do personagem Light Yagami proferida durante a segunda metade do episódio 2. 
10 Idem. 
11 Muito embora o enredo do animê seja centrado no confronto entre Light (representando a nova 
justiça) e o detetive L (representando o direito estatal), este texto se restringe a abordar o percurso 
narrativo daquele. 
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2.3. O desfecho da nova justiça 

Após avanços na narrativa, diversos acontecimentos se sucedem, e o portador 

do caderno consegue uma vitória significativa sobre os seus investigadores, passando a 

crer que, dali em diante jamais, será descoberto. Nesse momento, a nova justiça já 

impunha sua presença há bastante tempo. Tal cenário é marcado pela nova dinâmica 

vivida nas cidades, algumas cenas são reveladoras: uma criança narra que no Japão e 

no mundo ocorrem menos crimes devido às ações de kira: “Meu pai me disse que se 

você fizer alguma coisa ruim seu nome vai ser escrito na internet e kira vai te matar”; 

em outra, uma criança ameaça outras que praticavam bullying: “me deixa em paz ou 

eu ponho seu nome na internet!”12. O mal-estar na sociedade se evidencia pelo modo 

como as paisagens são passadas pelo animê: “As imagens são apresentadas em preto e 

branco, de forma a salientar a apatia e o temor da população em relação ao serial 

killer”13. Além disso, as pessoas agora evitam revelar seus nomes às outras, a 

desconfiança com o próximo é um sentimento muito presente em seus cotidianos. 

Diante dessa conjuntura, alguns programas televisivos passam a exacerbar um 

sensacionalismo sobre as intervenções de kira. Light viu nisso uma oportunidade, 

passou a manipular alguns apresentadores para que propagassem sua palavra, 

tratando-o como um deus e, por consequência, reprimindo aqueles que não o seguem. 

Os programas dos escolhidos do justiceiro gozavam de um aumento vertiginoso de 

audiência.  

Nesse contexto, chama atenção o ato de um dos colaboradores mais próximos 

do portador do caderno, que toma a iniciativa de ordenar o anúncio mundial de que 

também seriam eliminados aqueles que são egoístas e não contribuem para o 

desenvolvimento da sociedade. Diante das reações de espanto que os “preguiçosos” 

também seriam alvo da nova justiça, Light lamenta a atitude de seu aliado por 

considerar que seria “cedo demais para declarações como essa”. Contudo, o marco de 

sua consagração no mundo teria surgido sem que o garoto esperasse: num 

comunicado internacional, o presidente dos Estados Unidos anuncia que seu país não 

mais se oporá a kira: “por causa do kira a guerra e os conflitos deixaram de existir, 

organizações criminosas estão em ruínas, não só nos EUA, mas em todas as nações 

livres. Quem o desafiar será morto, isso é fato”. Diante das críticas, ele retruca: “Não o 

reconhecemos como símbolo da justiça, simplesmente dizemos que, como país, não 

iremos tomar atitudes contra ele”. Light mentalmente comemora seu triunfo por ter 

deixado a maior potência mundial “de joelhos”, enquanto, exteriormente, se junta à 

 
12  Estes são alguns fragmentos de diálogos vistos após uma série de notícias anunciadas pela mídia 
sobre as ações de kira: mortes de criminosos por ataque cardíaco, inclusive aqueles que já estavam 
presos e cumprindo sentença pelo crime cometido. Tal trecho se inicia no tempo após 12 min do 
segundo episódio. 
13 OLIVEIRA, Amanda Muniz; BASTOS, Rodolpho Alexandre Santos Melo. A justiça de Kira: 
representações da justiça no animê Death Note a partir da teoria da audiovisão. Palíndromo, v. 8, n.16, 
p. 35-50, jul/dez 2016. p. 47. 
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multidão que reagiu indignada por considerar covarde a atitude do governo 

americano14. 

Avançando mais alguns acontecimentos na narrativa, chega-se ao desfecho: 

uma equipe de investigadores sobreviventes consegue encontrar o portador do 

caderno, Light Yagami. Agora acuado, ele argumenta a imprescindibilidade de sua 

presença no mundo: “Me matar seria mesmo a coisa certa a fazer? Desde que apareci 

há seis anos as guerras pararam e a taxa de crime reduziu em mais de 70%, mas ainda 

não é suficiente, o mundo ainda é podre”, após isso, completa: “Quem mais poderia 

fazer isso? Quem mais chegaria a esse ponto? Quem continuaria? O único que pode 

criar um novo mundo sou eu”. Incrédulo, o investigador chefe rebate: “Não! Você é só 

um assassino, Light Yagami, e esse caderno é a pior arma de assassinato em massa da 

história da humanidade. Você se entregou ao poder do caderno e se confundiu com 

um deus, mas no fim você não é nada além de um serial killer louco”15. 

Após esse diálogo final, o animê chega ao fim com a morte de Light Yagami e 

todos que poderiam dar continuidade ao seu projeto. A obra deixa a cargo dos 

espectadores supor como seria o mundo pós-kira, ou seja, quando todos se dessem 

conta de que o justiceiro deixou de agir. 

 

3. Criminologia cultural e a ficção como objeto de investigação 

As especificidades do presente texto tornam imprescindível uma breve 

discussão propedêutica acerca do desenvolvimento de saberes acadêmicos 

criminológicos a partir de obras que transcendem a realidade. Percebe-se que tal 

opção de estudo ainda é vista pela comunidade acadêmica com “estranheza, 

associando-as, frequentemente, a uma prática acadêmica diletantista, modista e, de 

certo modo, supérflua”16. Com vistas a desconstruir tais visões, empreende-se uma 

ambientação com tal metodologia. 

 A aproximação entre o Direito e o estudo de obras eminentemente literárias 

consagra-se como uma rota interdisciplinar alternativa ao convencional dogmatismo 

predominante nos estudos jurídicos brasileiros. Seu caráter promissor se evidencia ao 

se oferecer “novas possibilidades de compreensão tanto da natureza humana e dos 

conflitos sociais quanto dos impasses e desafios que o direito enfrenta na 

contemporaneidade”17. Assim, o desenvolvimento de discussões a partir de propostas 

fantásticas - improváveis de ocorrer na realidade conhecida -, constituem uma fonte 

 
14 Fatos apresentados no início do episódio 31. 
15 Diálogo transcorrido no final do animê, no episódio 37. 
16 TRINDADE, André Karam; BERNSTS, Luísa Giuliani. O estudo do direito e literatura no Brasil: 
surgimento, evolução e expansão. Anamorphosis: revista Internacional de Direito e Literatura, v. 3, n. 1, 
p. 225-257, jan-jun 2017. p. 226. 
17 KARAM, Henriete. Questões teóricas e metodológicas do direito na literatura: um percurso analítico-
interpretativo a partir do conto Suje-se gordo!, de Machado de Assis. Revista Direito GV, São Paulo, v. 13 
n. 3, p. 827-865, set./dez. 2017. p. 828. 
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cognitiva para o aperfeiçoamento da formação jurídica e cívica dos profissionais do 

Direito, de modo a desenvolver competências que auxiliem a abordagem das incertas 

situações futuras a serem enfrentadas. 

 Assim sendo, por ter como objeto central o fenômeno criminal e suas 

decorrências, os estudos criminológicos não se dissociam das percepções subjetivas 

individuais sobre a realidade social. Em face de sua notável popularidade, o animê 

permite um explorar uma proposta investigativa pouco usual sobre as questões sociais 

emergentes, de modo que pesquisas dessa natureza contribuem para “visualizar os 

aspectos culturais e, ao mesmo tempo, encaminhar importantes debates levantados 

pelos meios de comunicação (mídia), o cinema, a música e as artes visuais”18. Obtém-

se, assim, um recorte único acerca da “construção da cultura popular do crime e da 

ação penal e as emoções compartilhadas que animam acontecimentos criminais, 

percepção de ameaça criminal e os esforços públicos no controle da criminalidade”19. 

Por outro lado, não se ignora que prepondera no senso comum uma concepção do 

crime moldada a partir de uma ideologia própria dos grupos sociais dominantes, o que 

pode implicar uma visão carregada de equívocos e tendências20. Dito isso, tal 

complexidade permite desenvolver uma relação dialética – entre sujeito e objeto - em 

que se permite, simultaneamente, produzir e ensejar a propagação de saberes acerca 

dos universos fictícios e seus amantes. 

 Em consonância, cita-se a lição de Santos21, por uma crítica ao rigor na 

distinção entre discurso científico e leigo, no sentido de que se faz necessário 

aproximar a Academia ao senso comum, mesmo que se trate de analisar questões já 

superadas ou, por algum motivo, não seriam discutidas cientificamente, como é o caso 

da pena de morte no Brasil em tempos de paz: mesmo sendo vetada pela legislação, é 

aplicada informalmente nos linchamentos populares e na criminalidade organizada. 

Trata-se, portanto, da pretensão de aproximação do público juvenil a questões 

político-criminal de grande relevância social, com vistas a contornar o abismo 

gnoseológico entre a o meio acadêmico e a sociedade em geral. Ou seja, busca-se não 

só enfrentar a problemática das formas de discussão de fenômenos criminológicos, 

mas também permitir que os não acadêmicos tenham acesso aos resultados dessa 

discussão. Algo que se expressa pela metáfora de ruptura da torre de marfim na qual 

os estudiosos de um ramo do saber se isolam. 

 
18 SANTOS, Herson Alex; DIAS, Renato Duro. Possíveis intersecções entre criminologia cultural e artes 
visuais. Revista de Direito, Arte e Literatura. Brasília, v. 3, n. 1, p. 39-57,  jan./jun. 2017. p. 40. 
19 CUCO, Arcénio Francisco. Introdução à criminologia cultural: novo olhar sobre o velho objeto. In: 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, 4., 2013. Anais... Porto Alegre: PUC/RS, 2013. 
p.15. 
20 CARVALHO, Salo de. Criminologia cultural, complexidade e as fronteiras de pesquisa nas ciências 
criminais. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, n. 81, p 295-338, nov./dez. 2009. p. 321. 
21 SANTOS, Hugo Leonardo Rodrigues. As palavras e as penas: comentários sobre o discurso criminal da 
barbárie. In: PIMENTEL, Elaine (org.). Criminologia e política criminal. Maceió: Edufal, 2017. p. 161. 
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 Por outro lado, esta diretriz para a construção de saberes, especialmente na 

seara criminal, suscita a lúcida consideração de Bobbio22, ao alertar que, diante da 

incerteza perante o futuro, os direitos já adquiridos, por mais consagrados que 

estejam, não possuem uma fundamentação absoluta e, portanto, não estão imunes a 

supressões em face de uma realidade distinta daquela que os possibilitaram. Disto, 

implica considerar que o contato entre as ciências criminais e a perspectiva popular 

devem ser objeto de especial atenção, uma vez que o produto desses saberes 

legitimará “as escolhas políticas para controle da criminalidade, consubstanciando-se 

esta, mormente, no Direito Penal e, contemporaneamente, em alguns direitos 

correlatos”23 a serem absorvidos pelos ordenamentos dos Estados, o que impacta 

diretamente nas políticas criminais por eles adotadas.  

 

4. Ideologias autoritárias e formação de políticas criminais para gerir o medo e a 

(in)segurança nas sociedades contemporâneas 

 Após uma breve descrição dos eventos transcorridos na narrativa, forma-se um 

panorama geral do cenário proposto pelo animê: a justiça de kira se desenvolve com a 

pretensão de tornar o mundo um lugar melhor, mas esbarra em diversos obstáculos e 

adversidades. Por essa razão, o protagonista precisou flexibilizar seus preceitos iniciais 

de apenas eliminar aqueles que seriam “maus”. Como solução, ele expande os 

assassinatos sobre aqueles que, mesmo sendo inocentes, contrariaram seus objetivos 

ou cuja morte, de algum modo, contribuiria para o triunfo da “nova justiça”. Avaliando 

tais fatos a partir das contribuições da criminologia cultural mencionadas, nota-se o 

caráter ideológico da visão de justiça trazida pelo protagonista da obra. Nesse 

contexto, concepção de ideologia se coaduna com a ideia de escolha, isto é, uma 

opção por um caminho em detrimento de vários possíveis. Ou seja, desconstrói-se a 

ideia de que atender a um ideal de justiça levaria a um único caminho. 

Como recurso de construção narrativa, a centralidade da figura do kira no 

enredo se justifica por se tratar de uma visão subjugada em face do paradigma 

humanitário até então consagrado. No caso do Japão24, como analogamente se 

observa em diversas outras sociedades do Globo, pode-se inferir um certo saudosismo 

em relação a um passado marcado por penas mais severas. Nesse cenário, infere-se 

que essas sanções, de certo modo, tomam a atenção da população, de modo que a 

preocupação com o real contexto de insegurança seja mitigada, afinal, a punição era 

certa e implacável. Nesse sentido, o animê dedica esforços a explorar uma ótica 

punitivista que estaria emergindo com a insatisfação da população com a insegurança 

 
22 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 10. ed. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. p. 16. 
23 OLIVEIRA, Fernando Antônio Sodré. Breves apontamentos sobre as políticas criminais e sua influência 
nos mecanismos de controle social formal. Direito em Debate, v. 17 n. 31, p. 81-104, jan-jun 2009. p. 83. 
24 YAMAMOTO, Lilian. Os desafios para a eliminação da pena de morte no Japão. Estudos Japoneses 
(USP), São Paulo, n. 35, p. 44-57, 2015. p. 46-48. 
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sentida, algo que, conforme apresentado pela animação, deve-se à crescente onda de 

criminalidade que assola todo o mundo.  

 Nesse ponto, destaca-se que o foco do justiceiro não seria todos aqueles que, 

por lei, são tomados como criminosos. Mesmo que tal distinção não fique clara em seu 

discurso (certamente porque nem mesmo o próprio personagem deve ter se dado 

conta disso), os alvos das ações do justiceiro são, via de regra, os criminosos que 

praticaram crimes violentos; prova disso seria que sua fonte de informação seriam os 

noticiários e periódicos sobre criminalidade, evidenciando-se o foco aos delitos de 

notoriedade social. São, portanto, deixados de lado aqueles que, por exemplo, 

cometem crimes contra o sistema financeiro ou outros delitos tidos como “do 

colarinho branco” muito embora tenham um potencial lesivo igual, ou até maior, à 

ordem social. 

 Um olhar mais atento detectaria que tal percepção da segurança seria também 

bastante influenciada por uma abordagem sensacionalista das ocorrências delituosas. 

Nesse sentido, o animê é verossímil ao não negligenciar o tragicismo, isto é, a 

exploração apelativa dos crimes violentos, vista através da constante repetição de 

casos bárbaros em noticiários em plano de fundo no decorrer de várias cenas. Essa é a 

razão pela qual não se descarta a análise do poder midiático, cuja abordagem centrada 

na figura do delinquente tende a simplificar indevidamente o problema da 

criminalidade, levando a soluções igualmente simplistas. Constitui-se assim um 

fenômeno que se pode intitular “populismo penal midiático”25, fenômeno no qual a 

estruturação da apresentação das notícias contribui para a legitimação de um discurso 

punitivista. Uma tese que se ilustra, não só pelo espaço, mas pelo tratamento dado ao 

justiceiro nos noticiários no início e, principalmente, no final do animê, quando muitos 

o tinham como a verdadeira justiça. 

 Em se tratando da apreensão da segurança pública pela população, os escritos 

de Zygmunt Bauman revelam que o sentimento de insegurança, ou o medo, é uma 

percepção que não necessariamente deriva de uma insegurança verdadeira, uma vez 

que “o pressuposto da vulnerabilidade aos perigos depende mais da falta de confiança 

nas defesas disponíveis do que do volume ou da natureza das ameaças reais”26. A tal 

falta de confiança associa-se um forte sentimento de suspeição perante o próximo e 

descrença na solidariedade humana visto ainda que se tratam de “pessoas fisicamente 

vizinhas, mas social e economicamente distantes”27. Nota-se assim, que atuação de 

kira, bem como sua concepção de justiça, estariam diretamente relacionadas à gestão 

da segurança pública nas sociedades pós-industriais e que, não necessariamente, 

levariam a impactos positivos reais.  
 

25 GARDELIO, Mariana Freire Silvão; ALCÂNTARA, Filipe de Souza. Pela semiótica do tribunal da mídia: 
uma leitura do programa jornalístico “Brasil urgente” sob a perspectiva da criminologia midiática. 
Revista Transgressões: ciências criminais em debate, v. 6, n. 11, p. 41-60, dez. 2018. p. 47. 
26 BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
p. 9. 
27 BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 
2012. p. 13. 
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 Forma-se, assim, uma “cultura da suspeição”28, que abarcaria outras dimensões 

das relações humanas, como o universo laboral, por exemplo, marcado por ambientes 

predatórios e pouco amistosos. Algo que poderia ser problematizado em outras obras 

cinematográficas, como por exemplo “Blade Runner: O Caçador de ‘Colaboradores’”, 

visto que há também nessa obra similares tendências a retratar criticamente a 

coisificação do outro na pós-modernidade. 

 Em todo caso, trata-se de um modelo de sociedade com “importantes 

problemas de vertebração interna”29, em que o poder punitivo não se associa a outros 

mecanismos de regulação social para atingir o fim de pacificação da convivência 

humana. Por essa razão, o poder de punir conta com um potencial expansivo tão 

ilimitado quanto se mostram ineficazes as políticas de contenção da criminalidade. Por 

essa ótica, infere-se que as ações de um kira, no máximo, trariam uma redução nos 

indicadores enquanto estivessem sendo executadas. O mesmo se observa com todas 

as políticas criminais extremistas: sem um trabalho de base social, os criminosos 

encontrariam um meio para contornar as barreiras impostas e a criminalidade voltaria 

à tona. Tal constatação leva a questionar os cenários apresentados de uma suposta 

redução drástica da criminalidade, fim das guerras e ruína das organizações 

criminosas. Por mais inusitado que seja o poder do caderno, ele não é capaz de 

suprimir os interesses e a ambição humana que levam aos referidos conflitos. O que se 

sabe é o que a mídia expõe. Tampouco se sabe mais do que os meios de comunicação 

em massa difundem; por essa razão nada impediria que os males supostamente 

extintos tornassem a ocorrer em cenários inacessíveis a tais meios de comunicação. 

  

5. O sofisma da prevenção geral como norte para construção de políticas criminais 

 A ideia de prevenção criminal faz parte da pretensão de erradicação da 

criminalidade, algo que se mostra sempre presente de alguma forma em nas escolas 

de pensamento que reúnem todos aqueles que se propuseram a estudar o fenômeno 

crime. Em se tratando de políticas criminais, de acordo com Sento-Sé30, a prevenção 

consiste em um conceito genérico atribuído a um conjunto razoavelmente amplo de 

estratégias que têm como protagonistas algumas das instituições que compõem o 

sistema de justiça criminal. Hodiernamente, a prevenção seria mais entendida como 

parte do escopo do sistema de execução penal, orientando-se pela expectativa de 

redução da incidência através de mecanismos ressocializadores e dissuasivos. 

 
28 ARAÚJO, Adriele Reis. Blade Runner: O Caçador de “Colaboradores”. In: ZAEKSESKI, Cristina; DUARTE, 
Evandro Piza (org.). Criminologia & Cinema: Perspectivas sobre o Controle Social. Brasília: UniCEUB, 
2012. p. 64. 
29 SANCHEZ, Jesus-Maria Silva. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. 3. ed. Tradução de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013. 
p. 39.  
30 SENTO-SE, João Trajano. Prevenção ao crime e teoria social. Lua Nova, São Paulo, n. 83, p. 9-40, 2011. 
p. 33-34. 
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 No contexto do animê, em razão da adoção única da pena de morte na nova 

justiça, não há espaço para se pensar a prevenção especial, voltada à recuperação do 

transgressor. Ao contrário, sacrifica-se esta em prol de uma maximização da prevenção 

geral, tanto positiva, quanto negativa. Conforme ressalta Tutikian31, essa tendência 

associa-se à transição de regimes autoritários para regimes democráticos. Em tais 

processos de transição, para a formação de políticas sociais, a opinião pública ganha 

peso e passa a enxergar na imposição de penas e em sua agravação a solução 

definitiva para todos os problemas decorrentes da criminalidade. Logo, a ideia de 

prevenção não estaria além de um corolário de um ideal retributivo de justiça 

alicerçado pela crença popular de redução da criminalidade dentro de uma lógica de 

castigo exemplar. 

 Nesse sentido, Light explora uma perspectiva em que se compreende os delitos 

não pela concepção jurídica, mas à luz de uma suposta concepção universal de justiça, 

a qual se impõe, necessariamente, de modo autoritário. Assim, aqueles que o praticam 

seriam, de imediato, tidos como delinquentes irrecuperáveis, o que não possibilitaria 

outras medidas além da exclusão imediata. Tal tese não é estranha à criminologia, seu 

cerne coaduna-se com a construção do “direito penal do inimigo”, cujos entusiastas, 

confessos ou não, na medida do possível, desvelam seu emprego em políticas criminais 

concretas: nega-se ao sujeito que transgride a condição de pessoa, considerando-o sob 

o aspecto de ente perigoso ou daninho; tal ideia propõe estabelecer uma distinção 

entre cidadãos (pessoas) e inimigos (não pessoas)32. 

 Por outro lado, também não se pode olvidar o já mencionado papel dos meios 

midiáticos enquanto fonte cognitiva acerca da construção da figura do criminoso. 

Estudos realizados no Brasil, com conteúdo semelhante ao que se observou nos 

noticiários japoneses retratados pelo animê, revelam que os jornalistas (em ambos os 

casos) tendem a negligenciar uma compreensão despretensiosa da figura do 

transgressor. A maioria deles afirma que não procura criminosos como fonte e escolhe 

a melhor perspectiva para angariar a adesão das massas. Uma frase costuma ser 

repetida: “não vamos dar voz ao bandido”33. Em face disso, pode-se inferir que a 

concepção popular – fonte da qual bebe o jovem justiceiro – é permeada por 

tendências arquetípicas e metonímias, isto é, tomar a figura de todos os 

transgressores por aquele que mais lhe chocou. Nesse sentido, todo criminoso passa a 

ser, a priori, tão execrável quanto o pior dos criminosos que se tem conhecimento. 

Dito de outro modo, o conceito de criminoso parte de terceiros e envolve um indivíduo 

de modo a suprimir suas individualidades que permitem identificá-los com alguém que 

não cometeu crime. 

 
31 TUTIKIAN, Cristiano. Prevenção geral positiva e proteção de bens jurídicos: Possibilidades e 
contradições no Estado Democrático de Direito. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 45 n. 177, 
p. 243-255, jan./mar. 2008. p. 254. 
32 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2007. p. 18. 
33 RAMOS, Silva. Mídia e Violência: tendências na cobertura de criminalidade e segurança no Brasil. Rio 
de Janeiro: IUPERJ, 2007. p. 57. 
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 Diante do tímido desenvolvimento das pessoas enquadradas na categoria de 

criminoso na animação, nota-se a perda de seu caráter humano, sendo tratados como 

conceitos, sem uma preocupação em entendê-los ou mesmo em julgá-los. Esse atalho 

cognitivo mostra-se crucial na narrativa, uma vez que as tentativas de otimização do 

exercício da justiça costumam implicar seu direcionamento aos grupos que mais lhe 

demandam esforços. Os perigos dessa empreitada revelam-se nos já conhecidos casos 

de discriminação e tendências viciosas do sistema criminal sobre determinados grupos 

sociais. 

  

6. Problematizações do controle social na contemporaneidade: uma perspectiva 

crítica 

 A partir do que fora abordado, passa-se a centrar as discussões nos meios de 

controle social empreendidos contra a criminalidade. Seja com enfoque na 

transgressão, seja com enfoque no transgressor, diversas escolas criminológicas 

convergem em um ponto crucial: a afirmação de uma ideologia de defesa social (ou do 

“fim”) como diretriz teórica e política fundamental do sistema científico34. Nesse 

sentido, ganha destaque a construção política e econômica do delito, que por 

consequência, sua sanção correspondente estaria ligada à proteção desses interesses 

dentro da sociedade. Uma vez evidenciado seu caráter artificial, isto é, uma construção 

social pautada por interesses sociais, percebe-se que o estudo criminológico não deve 

se ater tão somente à conduta do criminoso, mas à configuração da sociedade como 

um todo em torno desse fenômeno.  

 Atentando-se às recentes experiências históricas de transição dos castigos 

corporais (suplícios) para as penas privativas de liberdade, nota-se que o progresso 

civilizatório da humanidade exigiu a suplantação da ideia de vingança por uma noção 

de pena calculada em que sua aplicação se sintoniza com os interesses e valores da 

comunidade35. No animê, a concepção de um “novo mundo” em que todo o mal da 

humanidade é eliminado representa um retorno total e maximizado ao ideal de 

vingança. Nota-se, contudo, uma total desatenção a outros aspectos humanos, 

identificados sociologicamente como desvios ou condutas desviantes, que impedem a 

plena pacificação social36. Inclusive muitas dessas condutas são legítimas e não 

poderiam ser resolvidas com a simples eliminação de pessoas, pois, em última análise, 

todos deveriam ser eliminados já que, de alguma forma, fugiriam à normalidade social. 

 Naturalmente, a paz social é uma aspiração comum a todos os cidadãos. 

Contudo, cada indivíduo tem sua forma de enxergar tal ideal. Esse objetivo abstrato, 
 

34 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito 
penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de 
Criminologia, 2002. p. 41. 
35 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Tradução de Raquel Ramalhete. 
20. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p. 94. 
36 MISKOLCI, Richard. Reflexões sobre normalidade e desvio social. Estudos de Sociologia, Araraquara, v. 
13, n. 14, p. 109-126, 2003. 
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na história da humanidade, iria impelir a ascensão de diversas políticas de contenção 

da criminalidade. Muitas delas sem a pretensão de universalidade vista no animê, 

limitando-se a privilegiar a segurança de determinados grupos em detrimento de 

outros. Assim, a manutenção da justiça criminal pelo Estado mostra-se passível de 

atender a demandas sociais mais fortes, exercendo funções “extrapenais”, atuando 

como “recurso organizacional para a captura e a administração de uma população 

considerada desprezível” numa era “pós-direitos civis e pós-welfare”37. A citação 

anterior tem por finalidade alertar para os riscos das políticas excludentes empregadas 

em resposta e problemas sociais graves, como a criminalidade. Não se pode deixar de 

lado a criticidade, uma vez que tais iniciativas sempre estão vinculadas a um projeto de 

sociedade próprio de um determinado grupo social, cuja “capacidade de selecionar 

soluções com informações concretas é, na melhor das hipóteses, sempre parcial”38. 

 Em vista disso, deve-se destacar ainda que o momento histórico vivido na 

contemporaneidade – a pós-modernidade – se caracteriza por uma virada histórica 

decorrente da crise do Estado de bem-estar social, que leva importantes setores da 

classe média e trabalhadora a modificar suas atitudes com relação a muitas políticas 

garantistas já conquistadas. Assim, passa-se a encará-las como incompatíveis com seus 

interesses atuariais e beneficentes de grupos, cada vez mais perigosos que não as 

merecem. A partir desse contexto político, as chamadas políticas “penal-

previdenciárias”39 anteriormente em voga forma sendo paulatinamente consideradas 

luxos onerosos, taxadas de absurdamente indulgentes e inócuas40.  Dito isso, políticas 

como a suspensão experimental de julgamentos penais41, a supervisão da liberação 

condicional e a assistência pós-penitenciária representam a extensão e recuperação 

multiplicação de uma visão judicial voltada para a reintegração do infrator. Políticas 

criminais dessa natureza passam a perder espaço diante de uma onda punitiva.  

 O delineamento de alguns dos principais referenciais teóricos da criminologia 

crítica permite aprofundar a análise dos demais elementos da animação, conferindo 

um sentido integrado às noções de crime e criminoso, dentro do contexto social da 

contemporaneidade. Viu-se aqui não só diretrizes abstratas para se entender a pena e 

o controle social, mas também a conjuntura da questão criminal que culmina nos 

sentimentos de revolta e desejo punitivo. A concepção de nova justiça não seria 

essencialmente inusitada, ou ainda fruto de uma iluminação racional própria da mente 

jovem mais brilhante do Japão. 

 
37 WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Tradução de Sérgio 
Lamarão. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 331. 
38  GARLAND, David. A cultura do controle: Crime e ordem social na sociedade contemporânea. Tradução 
de André Nascimento. Rio de Janeiro: Revan, 2008. p 184. 
39 Termo utilizado por David Garland (2008, p. 93) para se referir a uma estrutura híbrida “que 
combinava o legalismo liberal do devido processo legal e da punição proporcional com um compromisso 
correcionalista de reabilitação, bem estar e saber criminológico especializado”. 
40 Idem, p. 182. 
41 Trata-se de uma alternativa prevista pelo código penal de alguns países em que, cumpridas uma série 
de requisitos, o processo penal é suspenso com a absolvição do réu caso esse mostre-se capaz de 
manter uma conduta regular dentro da legalidade. 
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 Compreende-se que a escolha de um roteiro pautado pela notoriedade 

intelectual do protagonista seria um meio de se evitar questionamentos quanto à 

legitimidade do garoto para formular projetos revolucionários, além de justificar as 

estratégias perspicazes para levá-las a cabo. Com isso em mente, ganha cabimento as 

ações de kira. Escolhas pouco associadas à razão e mais associadas a escolhas 

ideológicas, como o assassinato de um acusado de estupro que já cumprira a pena e 

encontrava-se em liberdade (teoricamente, devidamente ressocializado e apto ao 

convívio social) demonstram a fuga de postulados criminológicos basilares (como 

periculosidade, responsabilidade moral ou necessidade retributiva) e a aproximação 

de demandas punitivas dissociadas de uma estratégia racional. Nesse aspecto, cabe 

pontuar que a questão criminal é apenas um dos fenômenos que compõem os 

complexos transtornos presentes na pós-modernidade. Destaca-se entre eles pelo 

potencial reformador, isto é, pela sua capacidade de impactar a realidade social e 

concretizar transformações na coletividade. 

 

7. Considerações finais 

 O animê analisado, por sua originalidade de conteúdo, desenvolve uma 

problematização bastante singular sobre o fenômeno criminal. Numa proposta 

utópica/distópica (a critério do espectador) as bases das ciências criminais até então 

constituídas são colocadas à prova. Por seu caráter empírico, a criminologia está, em 

grande parte, limitada aos saberes advindos de experiências já ocorridas na história da 

humanidade. Por essa razão, encontra-se, por definição, em certa desvantagem ao se 

trabalhar com prognósticos, ou ainda, com aquilo que não está evidente na realidade 

fática. Cabe, assim, à criminologia cultural o importante papel de contribuir para suprir 

tal deficiência cognitiva, oxigenando o estudo criminológico e revelando aquilo que 

estaria tácito em meio aos complexos fenômenos da sociedade.  

 Constitui-se assim uma das principais problemáticas abordadas – 

intencionalmente ou não – pelo animê, a concepção de crime, transcendendo sua 

concepção jurídica e enfatizando sua acepção popular. Revela-se sua sujeição a outros 

fatores, no contexto da obra analisada; trata-se do poder imensurável proporcionado 

pelo caderno, que expande os horizontes de possibilidades do enfrentamento de 

diversos infortúnios sociais. No caso em consideração, a questão criminal é engolida 

num projeto megalomaníaco de revolução estrutural e comportamental com vistas a 

uma sociedade ideal - que toma forma maximizando antigas pretensões de prevenção 

geral às condutas criminosas e, posteriormente, outras formas desviantes de conduta 

social, como a preguiça e improdutividade.  

 Salienta-se, assim, a relevância e o proveito acadêmico de se discutir o cenário 

fictício proposto pelo animê. A partir desse percurso reflexivo, pelos elementos 

apresentados pela própria obra, este autor classifica três modos pelos quais a sua 

verossimilhança com a sociedade pós-moderna poderia servir ao estudo criminológico. 
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 Quanto àquilo que está latente, referindo-se às acepções de justiça e controle 

social que não são normalmente comungadas pela maioria, mas que por vezes acabam 

sendo expostas e ganhando seguidores; como é o caso do estímulo a medidas 

extremas expressas por diversos meios – televisão (programas sensacionalistas), redes 

sociais (internet) e conversas informais – em resposta a problemas corriqueiros como a 

alta criminalidade ou casos impactantes de violência. Ou seja, trata-se da capacidade 

da obra de evidenciar ideias ocultas no senso comum por meio da reflexão sobre 

atitudes pouco problematizadas, seja por sua pouca adesão entre os sujeitos, seja pela 

descrença no seu potencial lesivo à comunidade (como ocorre nas chamadas 

brincadeiras ou “zoeiras”). 

 Quanto àquilo que possui potencial de se concretizar. Isto é, a possibilidade de 

ocorrência de iniciativas de mesmo sentido caso alguém, um certo grupo, ou ainda o 

governo de uma nação venha a dispor de uma tecnologia ou fazer uma descoberta que 

seja capaz de proporcionar efeitos destrutivos de alcance e precisão similares aos de 

um caderno da morte. Nesse sentido, a verossimilhança ocorre tanto pelas escolhas 

do(s) detentor(es) de tal poder – a provável intenção de se estabelecer uma sociedade 

ideal “limpando-a” dos indesejáveis –, quanto pelas reações massivas de apoio e 

adoração às medidas radicalíssimas – um esforço de certos grupos de se consolidar 

como cúpula da sociedade em detrimento dos demais. 

 Ou ainda quanto à crítica àquilo que está expresso em ambos os cenários, tanto 

na realidade quanto na ficção. Trata-se dos elementos da animação que retratam, de 

modo visualmente compreensível, os aspectos constitutivos da sociedade 

contemporânea. Desses, sobressai-se sua efemeridade ou ainda, nos termos de 

Bauman, sua liquidez, a qual expressa-se pela passividade e inércia dos indivíduos 

quanto aos rumos que a coletividade tende a tomar. O protagonista da animação 

parecia compreender bem essa característica, inclusive conta com ela em diversos 

momentos, até mesmo para elaborar projeções e as utilizar para manipular os seus 

pares, tentando convencer a todos de que seu ideal é a melhor e única solução 

definitiva para os males vivenciados. 

 Sobre esse último aspecto, há pontos que devem ser ressaltados. Sua 

convergência com constatações científicas acerca do cenário que representa as 

sociedades globalizadas da pós-modernidade eleva as análises do enredo da obra a 

uma ordem que as qualificam, por excelência, como uma referência crítica das 

tendências desse período.  O que significa que o título de “clássico” entre os fãs de 

animês lhe é bastante adequado. Notadamente, a produção audiovisual detém 

significativos aportes cognitivos para a construção de saberes criminológicos sobre 

esse tempo. O mesmo vale para a aplicação de tais saberes para análise ou construção 

das políticas criminais, sobretudo no que pese em sua interlocução cultural com a 

comunidade. 
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