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É com enorme satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica a 
1ª edição da Nêmesis: Revista Acadêmica de Ciências Criminais da FGV. 
Este periódico é resultado de um projeto desenvolvido por graduan-

dos(as) da Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio), com o impul-
so de fomentar a pesquisa e a escrita científica na área das Ciências Criminais. 

Interessados em contribuir para a criação de espaços na acade-
mia destinados à  publicação de trabalhos de estudantes, os membros da Liga 
Acadêmica de Ciências Criminais da FGV (LACCRIM-FGV) começaram a mo-
bilizar esforços de seus editores no início de 2021. Hoje, possuímos grande or-
gulho em dizer que esta é a primeira revista gerida por alunos de graduação 
na FGV Direito Rio. Além disso, esperamos que este seja somente um ponta-
pé inicial para a disseminação de estudos e iniciativas de jovens criminalistas 
que possam ter um relevante impacto social.

Na busca por um nome que expressasse seu mote, o Comitê Edito-
rial debruçou-se sobre a essência da mitologia grega. Em um contexto de de-
sequilíbrio, a deusa Nêmesis possui o dever de bradar sua espada com pru-
dência e controlar os excessos humanos, ansiando por uma sociedade mais 
justa e harmônica. Historicamente ligado ao Direito Penal, o termo escolhi-
do representa a justa compensação e, jamais, a vingança despropositada.  Daí 
nasce a nossa Revista. 

Deixamos registrados nossos agradecimentos aos integrantes do 
Conselho Consultivo e aos 9 pareceristas desta edição pela disponibilidade 
em auxiliar na execução dos procedimentos editoriais. Cabe aqui também um 
agradecimento especial à equipe do Braga e Fernandes Advogados (BFA), que 
nos tem apoiado com tamanha generosidade na consolidação desse projeto. 
Devemos, por fim, nosso reconhecimento a todos os editores, orientadores e 
autores que depositaram confiança nesse longo processo.

Nesta edição inaugural, temos o prazer de oferecer cinco artigos 
selecionados pelo double blind peer review, um ensaio e um artigo convidado. 
Nossos autores são graduandos, doutorando e mestrando, de instituições de 
excelência tanto do Direito quanto de outras áreas do conhecimento. São pes-
quisadores do Sudeste e Nordeste. Dessa forma, seguimos apresentando os 
trabalhos que compõem a referida edição. 
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Os autores convidados Bruno Fernandes Carvalho e João Pedro 
Campos Lorenzo Fernandez abrem a revista apresentando o brilhante artigo 
“O Standard Probatório para a Condenação no Direito Penal Brasileiro”. 

Rafael Vieira da Silva, graduando em Relações Internacionais, con-
tribui com um diálogo interdisciplinar entre a criminologia e a sua área de es-
tudo em “O Sul Geopolítico e o Poder Punitivo do Norte Global”.

No artigo “Corpos Que (Não) Importam Na Cadeia: A Urgência De 
Uma Criminologia Queer Para Pensar Prisões Brasileiras”, Eduardo Felipe da 
Silva Senra nos brinda com a análise de um tema, por vezes, negligenciado na 
doutrina criminal, traçando possíveis soluções para o problema.

As autoras Juliana Feres Diniz Borges, Ana Clara Macedo Jaccoud e 
Eduarda Cabeços de Vasconcellos Caldas apresentam o estudo “Análise Eco-
nômica Da LGPD Penal: Reflexões Sobre A Lei De Proteção De Dados Para Se-
gurança Pública E Devido Processo Penal”, que busca discutir os impactos re-
gulatórios e os pontos de ineficiência desse anteprojeto.

O artigo “O Reconhecimento Facial Na Persecução Penal: A Supressão 
De Garantias No Presente E Futuro Do Processo Penal Brasileiro”, de Ricardo Cal-
mona Souza, segue com uma reflexão que também questiona o avanço da prote-
ção de dados no Brasil, sob a ótica do controverso reconhecimento facial. 

O último artigo desta edição é dos autores Lucas Diettrich e Júlia 
Mendonça, “Pandemia Da Covid-19 e a Aplicação Da Agravante De Calami-
dade Pública”, que levanta uma análise jurisprudencial do TJ-RJ e questiona 
a aplicação genérica desse instituto para os crimes cometidos nesse período.

Finalmente, o autor João Ricardo Mesquita Dias, com o ensaio 
“Corpos Pretos Caídos Na Praia: Diálogos Entre A Criminologia Crítica Brasi-
leira E O Longa-Metragem Estadunidense ‘Spring Breakers: Garotas Perigo-
sas’ ”, encerra a leitura da primeira edição da Revista Nêmesis analisando essa 
obra cinematográfica e os temas pertinentes para as ciências criminais que a 
permeiam, como classe e raça no sistema penal.

A LACCRIM-FGV espera que sua proposta encontre boa acolhida 
entre os profissionais, acadêmicos e estudiosos da área jurídica e deseja a to-
dos uma proveitosa leitura. 

Marina Johas Marques França

João Vitor Antunes dos Santos
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O STANDARD PROBATÓRIO PARA 
CONDENAÇÃO NO DIREITO PENAL ECONÔMICO

THE STANDARD OF PROOF FOR CONVICTION OF ECONOMIC CRIMES

Bruno Fernandes Carvalho
Mestre em Direito Penal pela Universidade de Coimbra 

Doutorando na Universidade de São Paulo (USP)

João Pedro Campos Lorenzo Fernandez
Mestrando pelo Instituto Brasileiro de Ensino,  

Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)

RESUMO

O presente artigo se propõe a discutir a temática do standard pro-
batório necessário para ensejar uma condenação no âmbito do direito penal 
econômico. O processo penal é um instrumento de reconstrução de fatos nar-
rados, cuja etapa final consiste na prolação de uma sentença que confirma 
ou nega a tese exposta pela acusação em sua peça inicial, com base nas  pro-
vas colhidas em contraditório. Analisando-se a doutrina e julgados sobre o 
tema, busca-se entender qual a quantidade de prova necessária (qual stan-
dard probatório) para que o magistrado decida que o enunciado inicialmen-
te apresentado pela acusação realmente procede. Sustenta-se que a sentença 
condenatória apenas poderá ser proferida havendo provas “além da dúvida 
razoável”, embora parte da doutrina sustente que esse standard pode variar 
no julgamento de crimes econômicos.

Palavras-chave: Crimes econômicos. Processo Penal. Standard 
probatório. Dúvida razoável.
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ABSTRACT

This article intends to analyze the standard of proof for conviction in 
economic criminal law procedures. The criminal procedure is an instrument of 
reconstruction of facts. In the final stage of a criminal procedure, the judge must 
decide if the thesis initially exposed by the prosecution either proceeds or not. 
Analyzing the literature and jurisprudence on the subject, this article seeks to 
understand the amount of evidence needed (the standard of proof) to decide that 
the statement initially made by the prosecution actually proceeds. It is argued 
that  the conviction can only be handed down if there is evidence “beyond a rea-
sonable doubt”, although part of the literature holds that this standard may vary 
in the judgment of economic crimes.

Keywords: Economic crimes. Criminal procedure. Standard of proof. 
Conviction. Reasonable doub
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INTRODUÇÃO

Após as alterações promovidas no Código de Processo Penal a par-
tir da Lei nº 11.690/08, passou a constar expressamente no art. 155 a distinção 
entre os conceitos de prova e de elementos informativos, sendo que o termo 
prova se refere aos elementos de convicção produzidos no curso do processo, 
por meio da participação dialética das partes em contraditório.

Nesse passo, o processo deve ser o entendido como um debate. En-
quanto uma parte apresenta uma tese, a outra apresenta sua antítese. En-
quanto um sujeito processual apresenta sua afirmação, o outro terá direito de 
apresentar sua negativa da alegação formulada, de sorte que atos processuais 
deverão se desenvolver, sempre, de forma bilateral.

Eduardo Couture (COUTURE, 2014, p. 66), sobre a dialética do pro-
cesso, dispõe que:

(...) a justiça se serve da dialética porque o princípio do contradi-
tório é o que permite, por confrontação dos opostos, chegar à ver-
dade. O eterno vir a ser, dizia Hegel, obedece à dialética. Põe-se, 
opõe-se e compõe-se num ciclo que presume um começo e que só 
o alcança no final. O todo e suas partes se integram reciprocamen-
te ao imenso torvelinho. Fora dele, tudo perde o impulso e a vida. 
Nada é estável. Apenas o torvelinho é permanente.

A ação penal, especificamente, inicia-se com a apresentação, por 
parte da acusação, de um enunciado (denúncia ou queixa), que nada mais é 
do que uma afirmação que se buscará comprovar no curso do processo. Esse 
enunciado, porém, segundo Michele Taruffo    (TARTUFFO, 2014, p. 29):

até a emissão da decisão final sobre o caso, possui o status epis-
têmico típico de incerteza. Em verdade, tal enunciado não é nada 
mais do que a formulação de uma hipótese acerca de um fato: a 
parte que formula a hipótese afirma que essa é verdadeira, mas se 
esse enunciado é verdadeiro ou falso é uma questão que somen-
te será respondida pelo julgador quando da sua decisão Final. Du-
rante o processo, o enunciado é duvidoso e incerto: pode ser ver-
dadeiro ou falso. Em um sentido, por conseguinte, a função da 
prova é aquela de ajudar o julgador a resolver esse problema, ao 
provê-lo com as informações necessárias para decidir racional-
mente se os enunciados concernentes aos Fatos materiais em lití-
gio são verdadeiros ou falsos.
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Portanto, no final das contas, o processo busca reconstruir os fatos 
contidos no enunciado apresentado pela acusação. Essa reconstrução é pos-
sível por meio de um encadeado conjunto de provas que vão sendo produzi-
das de forma dialética, bilateral, ao longo da marcha processual. Ao fim e ao 
cabo, a sentença, absolutória ou condenatória, confirmará, ou não, se a tese 
acusatória, descrita na denúncia, foi de fato provada.

Provar, então, significa demonstrar a veracidade de um enuncia-
do sobre um fato tido por ocorrido, enquanto as provas são os elementos ou 
meios destinados ao convencimento do julgador. Assim, no curso do proces-
so criminal, requer-se a “verificabilidade ou refutabilidade das hipóteses acu-
satórias, em virtude de seu caráter assertivo, e sua comprovação empírica, em 
virtude de procedimentos que permitem tanto a verificação como a refuta-
ção” (PRADO, 2019, p. 32).

Não obstante, “se o juízo de partida de toda investigação penal é a 
incerteza, afirmada pela presunção de inocência, e a punição apenas estará 
legitimada quando superado este estado de incerteza” (PRADO, 2019, p. 32), 
surge a seguinte pergunta: quanto de prova é necessário para superar este 
“estado de incerteza” e ter como confirmada a tese acusatória, a fim de profe-
rir uma sentença condenatória?

É nesse contexto que surge o conceito de standard de prova, que 
pode ser definido, segundo Aury Lopes Júnior, da seguinte forma:

os critérios para aferir a suficiência probatória, o ‘quanto’ de pro-
va é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação 
da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de su-
ficiência que legitima a decisão. O standard é preenchido, atingi-
do, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado (Aury 
Lopes Jr. e Alexandre de Morais Rosa, 2019).

Isso posto, o presente estudo pretende fazer uma rápida análise so-
bre o standard probatório da sentença penal, à luz da Constituição Federal e 
dos princípios processuais penais que estão inseridos no sistema jurídico pá-
trio. Ademais, pretende-se analisar se, de fato, como sustenta parte da dou-
trina, os critérios necessários para se considerar a tese acusatória procedente 
podem ser flexibilizados quando se tratam de processos que apuram delitos 
inseridos no denominado Direito Penal Econômico.
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1. O STANDARD PROBATÓRIO

Ao se discorrer sobre como o julgador deve fundamentar sua deci-
são, sopesando o valor das provas carreadas aos autos, é comum fazer refe-
rência a conceitos vagos como, por exemplo, ao “senso comum”, à “experiên-
cia”, à “racionalidade” ou ao “livre convencimento do magistrado”. A bem da 
verdade, o livre convencimento motivado do magistrado sentenciante, não 
raramente, é distorcido na “jurisprudência (e, por vezes, da própria doutri-
na), como se o comando que derivasse da ‘livre apreciação’ fosse ‘o juiz é livre 
para decidir conforme sua consciência’ e se prestasse, então, a justificar toda 
e qualquer tomada de decisão” (LUCIO, 2022, p. 24).

Não obstante, o livre convencimento do julgador encontra seu li-
mite na necessidade de fundamentação e motivação de suas decisões (art. 
93, IX, da Constituição), sendo, ainda, necessário que o julgador explique 
quais critérios foram adotados para se chegar  àquela decisão final. Com 
efeito, para que o magistrado possa explicar como foi realizada a valora-
ção da prova, mister se faz estabelecer critérios mais precisos para dimen-
sionar o grau de corroboração necessário para assumir uma hipótese fática 
como provada (TARTUFFO, 2014, p. 135). Esses critérios mais objetivos são 
os chamados standards probatórios.

Com origem no direito anglo-saxão, há 4 (quatro) principais stan-
dards: (i) prova clara e convincente [clear and convincing evidence]; (ii) prova 
mais provável que sua negação [more probable than not]; (iii) preponderân-
cia da prova [preponderance of the evidence]; e (iv) prova além da dúvida ra-
zoável [beyond any reasonable doubt]. Enquanto os 3 (três) primeiros critérios 
são usualmente utilizados em processos de natureza cível ou administrativa, 
o último standard deve ser adotado no processo penal para prolação de uma 
decisão final de mérito (LOPES JR. e ROSA, 2019).1

1. Sem prejuízo de que, em outras fases do processo penal, seja adottado um stardard do beyond any reasonable doubt. 
Nesse sentido, assim já julgou o STF: “Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoá-
vel, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do júri pressupõe 
a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja,  requer-se um standard probató-
rio um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias” (BRASIL. Supre-
mo Tribunal Federal. Agravo no Recurso Extraordinário n° 1.067.392/CE. 2ª Turma. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 26.03.2019). No mesmo sentido, na doutrina: “Existem diversos standards probatórios, os quais podem variar confor-
me a decisão que está sendo tomada e o seu momento procedimental. Por exemplo, deve-se diferenciar as situações de 
recebimento da denúncia, da pronúncia no júri e da sentença condenatória”. VASCONCELLOS, Vinícius Gomes. Standard 
probatório para condenação e dúvida razoável no processo penal: análise das possíveis contribuições ao ordenamento 
brasileiro. Revista Direito FGV, V. 16 N. 2, 2020, disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireito-
gv/article/view/83261/79065. Acesso em: 02.021.2022.
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Em verdade, a definição de um standard probatório mais ou menos 
rigoroso, em especial nos casos criminais, é uma questão de política pública 
sobre o benefício da dúvida que se pretende atribuir às partes e, com isso, a 
distribuição de erros que se almeja conseguir em um processo judicial (VÁZ-
QUEZ, 2013, p. 14).

Nesse sentido, analisando a definição de standard como forma de 
gestão do erro judicial, define-se que, para que seja proferida uma sentença 
condenatória, é necessário que haja provas além da dúvida razoável. Em outras 
palavras, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, é preferível que, existin-
do dúvida, se absolva uma pessoa culpada do que se condene injustamente 
um inocente.

Isso quer dizer que um standard mais rigoroso, como o ‘além da dú-
vida razoável’, ocasiona que exista uma segurança no sentido de que serão evi-
tados ao máximo casos em que se considere como provados fatos que, em rea-
lidade, não ocorreram. Entre o erro de se declarar como provado um fato que 
não ocorreu ou não se aceitar o reconhecimento de algo que efetivamente te-
nha acontecido, opta-se por assentar que o sistema judicial deve se estrutu-
rar para evitar afirmar fatos falsos como verdadeiros. VASCONCELLOS, 2020).

Embora diversos códigos processuais penais ao redor do mundo te-
nham definido com precisão o standard da beyond any reasonable doubt para se 
proferir uma sentença condenatória,2 3 no Brasil, esse critério não foi expres-
samente adotado no Código de Processo Penal. Todavia, no Estatuto de Roma 
do Tribunal Penal Internacional, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto 
nº 4.388/02, em seu art. 66, item 3, recomenda-se expressamente que, “para 
proferir sentença condenatória, o Tribunal deve estar convencido de que o 
acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável”.

De fato, em diversas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal já 
afirmou a necessidade de haver provas além da dúvida razoável para que seja 
proferida uma sentença condenatória. A título de exemplo, na ocasião do jul-
gamento do Mensalão, o Ministro Relator Joaquim Barbosa assim reconheceu:

2. Art. 533 do CPP italiano: “o juiz pronunciará sentença condenatória se o imputado resultar culpado do crime imputa-
do além de qualquer dúvida razoável. Com a sentença, o juiz aplica a pena e quaisquer medidas de segurança.”. Disponí-
vel em: https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/03/giudizio-sentenza. Acesso em: 15.01.2022.

3. Art. 344 do CPP chileno: “Ninguém poderá ser condenado, salvo quando o tribunal, em seu julgamento, adquirir, 
além da dúvida razoável, a convicção de que realmente se cometeu o fato punível objeto da acusação e que nele tenha co-
laborado o imputado com uma participação culpável e apenada por lei”. Disponível em: https://www.leychile.cl/Nave-
gar?idNorma=176595. Acesso em: 15.01.2022.



13

conjunto probatório quer formado por provas diretas ou indire-
tas, ou exclusivamente por uma delas, deve ser robusto o suficien-
te para alcançar o standard de prova próprio do processo penal, de 
que a responsabilidade criminal do acusado deve ser provada, na 
feliz fórmula anglo-saxã, ‘acima de qualquer dúvida razoável’ (Su-
premo Tribunal Federal, Plenário, AP 470/MG.Relator Ministro 
JOAQUIM BARBOSA. J. 17/12/2012.)

No mesmo sentido, no julgamento da AP 512/BA, a Corte Suprema 
reafirmou este entendimento. No voto condutor do referido julgado, o Relator 
Ministro Teori Zavascki situou que:

o conjunto probatório lança duvidas razoáveis acerca do que de 
fato ocorreu e da participação, ainda que indireta, do réu na em-
preitada criminosa”, e, “diante da dúvida, não resta alternativa a 
não ser a absolvição do réu, já que não apresentadas, de forma ca-
bal, provas suficientes para a condenação (Supremo Tribunal Fe-
deral. Segunda Turma. AP 512/BA. Relator Ministro TEORI ZAVAS-
KI. J. 17/11/2015)

Por sua vez, o Ministro Celso de Mello, então Presidente da Turma e 
Revisor naquele julgamento, acompanhando integralmente o voto proferido 
pelo Ministro Relator, destacou que:

o que se mostra relevante na espécie, tal como destacou o eminen-
te Relator, é que alguns dos depoimentos testemunhais prestados 
na fase pré-processual do inquérito policial ou não foram renova-
dos em juízo, ou, então, foram alterados, porém em desfavor da 
pretensão deduzida pelo órgão da acusação penal. Na realidade, 
o Ministério Público não se desincumbiu, como se lhe impunha, 
do ônus de comprovar, de modo pleno, os elementos pertinentes 
à acusação penal. E, como se sabe, as acusações penais não se pre-
sumem provadas, eis que o ônus da prova concernente aos ele-
mentos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato 
delituoso) incumbe, exclusivamente, a quem acusa (Supremo Tri-
bunal Federal. Segunda turma. AP 512/BA. Relator Ministro TEORI 
ZAVASKI. J. 17/11/2015.) .

Ainda do voto do Ministro Celso de Mello extrai-se o seguinte:

(...) Inaceitável a afirmação do Ministério Público, que com ela 
busca a condenação do réu, de que ‘o conceito de ‘além de dúvi-
da razoável’ é de natureza probabilística, indicando que ele evoca 
uma probabilidade muito alta’. Não se condena qualquer pessoa 
com apoio em juízo de mera probabilidade... (...) Na realidade, em 
nosso sistema jurídico, como ninguém o desconhece, a situação 
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de dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo, 
pois esse é um princípio básico que deve sempre prevalecer nos 
modelos constitucionais que consagram o Estado Democrático 
de Direito. O exame dos elementos constantes destes autos evi-
dencia que o Ministério Público deixou de produzir prova penal 
lícita que corroborasse, em juízo, o conteúdo da imputação pe-
nal deduzida contra o réu, não sendo capaz de cumprir, por isso 
mesmo, a norma inscrita no art. 156, “caput”, do CPP, que atri-
bui ao órgão estatal da acusação penal o encargo de provar, para 
além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade do 
fato delituoso. (...) Como sabemos, nenhuma acusação penal pre-
sume-se provada. Esta afirmação, que decorre do consenso dou-
trinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a in-
teira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a 
imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) É preciso re-
lembrar, Senhores Ministros, que não compete ao réu demonstrar 
a sua inocência. Antes, cabe ao Ministério Público demonstrar, de 
forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. (...) Não se pode – 
considerada a presunção constitucional de inocência dos réus – 
atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais, para, 
com fundamento neles, apoiar um inadmissível decreto condena-
tório. Não custa enfatizar que, no sistema jurídico brasileiro, não 
existe qualquer possibilidade de o Poder Judiciário, por simples 
presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer, 
em sede penal, a culpa de alguém (STF. Segunda Turma. AP 512/
BA. Relator Ministro TEORI ZAVASKI. J. 17/11/2015)

Ademais, no julgamento da AP 676/MT, a Primeira Turma do Su-
premo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, absolveu o réu, porquan-
to “ausente prova para além de dúvida razoável da participação do acusado, 
Deputado Federal, nos crimes” ali apurados. De fato, conforme constou no 
voto da Ministra Relatora Rosa Weber:

na presença de dúvida razoável não pode haver condenação crimi-
nal sob pena de violação da presunção de inocência, princípio car-
deal no processo penal em um Estado Democrático de Direito. (...) 
A presunção de inocência, no processo criminal, é tanto uma regra 
de prova como um escudo contra a punição prematura. Como re-
gra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo-saxônico 
no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada aci-
ma de qualquer dúvida razoável  (proof beyond a reasonable dou-
bt) (...). Isso impõe a necessidade de um quadro probatório robusto, 
com provas de todos os elementos da acusação. As provas devem ser 
aptas a gerar a responsabilidade criminal do acusado, com o afasta-
mento de todas as hipóteses contrárias, desde que razoáveis, a essa 
convicção (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. AP 
676/MT. Relatora Ministra ROSA WEBER. J. 17/10/2017)
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Portanto, à luz do vem sido decidido pela Suprema Corte, em um 
Estado Democrático de Direito – no qual ainda vivemos –, a sentença conde-
natória deve explicar, fundamentadamente (art. 93, IX, da Constituição Fede-
ral) e com base nas provas produzidas em contraditório (art. 5º, LV, da Cons-
tituição Federal), que o enunciado contido na denúncia restou comprovado, 
estando afastadas eventuais explicações ou teses defensivas, de sorte que a 
tese acusatória inicial se mostre apta a resistir a qualquer dúvida razoável.

Entretanto, com relação aos crimes complexos, especialmente os 
denominados  de “colarinho branco”, parte da doutrina sustenta que o stan-
dard probatório necessário para condenação pode ser flexibilizado, com o ob-
jetivo de se evitar impunidade dos crimes inseridos no denominado Direito 
Penal Econômico. Mas, antes de se analisar esse entendimento, importante fa-
zer alguns apontamentos sobre os crimes econômicos e suas  características.

2. CARACTERÍSTICAS DOS CRIMES ECONÔMICOS

Ao contrário do que se percebe com relação aos ilícitos comuns, os 
crimes econômicos caracterizam-se por apresentarem tipos abertos e, por ve-
zes, estarem descritos em normais penais em branco. Demais disso, enquan-
to os delitos comuns são, em sua grande maioria, comissivos e de resultado, 
os econômicos tendem a ser omissivos, próprios ou impróprios, e de perigo, 
concreto ou abstrato. No mais, se o direito penal comum protegia, em regra, 
bens jurídicos individuais, o ramo do direito penal econômico tende a tutelar 
bens jurídicos coletivos, que estão, muitas vezes, distantes do cotidiano do ci-
dadão ordinário (ESTELLITA, 2017, p. 41).

Por conta dessas características, a apuração dos crimes econômi-
cos mostra-se, naturalmente, mais complexa. Afinal, se, por exemplo, a le-
são ao bem jurídico é de difícil constatação ou mesmo desnecessária (crimes 
de perigo), evidentemente que se torna árdua a tarefa do investigador de en-
contrar vestígios que possam vincular aquela conduta aparentemente típica 
a um ator específico.

No âmbito empresarial, em especial, a responsabilização por con-
dutas tidas como criminosas revela-se ainda mais complicada. Isso porque a 
empresa se caracteriza pela pluralidade de agentes, agindo de forma organi-
zada, dentro de uma estrutura hierarquizada (ESTELLITA, 2017, p. 38). Nesse 
contexto, dentro de uma empresa, uma determinação ilegal de um superior 
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hierárquico poderá ser distribuída de maneira fracionada, em diversos seto-
res da pessoa jurídica e ter a participação de inúmeras pessoas, as quais po-
dem desconhecer o caráter ilícito daquela conduta que estão ajudando a rea-
lizar. Portanto, a  imputação criminal pela prática de eventuais atos lesivos 
não é tarefa fácil, em especial quando se busca responsabilizar os membros 
da alta cúpula da empresa, que geralmente não estão próximos da execução 
dos atos que colocam em risco os bens jurídicos (BOTTINI, 2018, p. 131).

Sobre as alegadas dificuldades de se investigar e punir os responsá-
veis pela  prática de crimes econômicos, SÉRGIO MORO afirma que:

De todo modo, o principal problema parece ser ainda uma ques-
tão de mentalidade consubstanciada em uma prática judicial pou-
co rigorosa contra a corrupção, prática que permite tratar com 
maior rigor processual um pequeno traficante de entorpecente 
(por exemplo, as denominadas ‘mulas’) do que qualquer acusa-
do por crime de ‘colarinho branco’, mesmo aquele responsável por 
danos milionários à sociedade. A presunção de inocência, no mais 
das vezes invocada como óbice a prisões pré-julgamento, não é 
absoluta, constituindo apenas instrumento pragmático destina-
do a prevenir a prisão de inocentes. Vencida a carga probatória ne-
cessária para a demonstração da culpa, aqui, sim, cabendo rigor 
na avaliação, não deveria existir maior óbice moral para a decreta-
ção da prisão, especialmente em casos de grande magnitude e nos 
quais não tenha havido a devolução do dinheiro público, máxime 
em países de recursos escassos. (Sérgio Moro, 2004, p. 61)

Em verdade, com a crescente ânsia social por um maior punitivis-
mo e com a larga cobertura midiática que é conferida às grandes operações 
(como ocorreu com o Mensalão e, mais recentemente, com a Lava Jato, por 
exemplo), com o suposto objetivo de punir com maior eficiência os crimino-
sos de “colarinho branco”, Alexandre Morais da Rosa alerta que:

ganha fôlego a distinção entre o grau de exigência de garan-
tias constitucionais no regime probatório de crimes graves, en-
tre eles terrorismo, corrupção, tráfico de pessoas e drogas, por 
exemplo, e os crimes do cotidiano. A tendência é o estabeleci-
mento de padrões menos rígidos, mais flexíveis, em nome do re-
sultado e dito interesse coletivo na apuração da dita criminali-

dade organizada (Alexandre Morais Rosa, 2017, p. 705).

De fato, argumenta-se, nesses casos em que se apuram crimes 
econômicos complexos, que geraram grandes prejuízos à coletividade, que 
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é possível se utilizar outro standard probatório para a condenação criminal, 
diferentemente do beyond any reasonable doubt. Nesse sentido, cita-se que, 
para Dallagnol:

A variação do standard probatório segundo a dificuldade probató-
ria, acaso adotada, deve, contudo, sujeitar-se a alguns condiciona-
mentos: a) o fato sob consideração deve ser de difícil prova – há, 
diga-se, uma presunção hominis de dificuldade probatória em re-
lação a alguns tipos de crime, como crimes praticados por orga-
nizações criminosas (notórias por destruir fontes de prova), cri-
mes de lavagem de dinheiro (que objetiva justamente ocultar ou 
dissimular um delito) e crimes de corrupção (praticados às escu-
ras e com pacto de silêncio); b) a dificuldade ou lacuna  probató-
ria não pode ser fruto da ineficiência ou falta de esforços do Esta-
do na investigação; c) deve a acusação demonstrar que empregou 
todos os meios exigíveis,  dentro das circunstâncias, para elucida-
ção do fato; d) por fim, deve-se exigir um maior grau de motiva-
ção judicial sobre a valoração da prova (DALLAGNOl, 2015, p; 256-
258, 267 e 272).

A par disso, o presente estudo passa a analisar, ainda que breve-
mente, essa  possível flexibilização do standard no julgamento final de crimes 
econômicos ou empresariais.

3. A (IM)POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAR O STANDARD 
PROBATÓRIO

Como visto anteriormente, é perfeitamente possível a adoção de 
standards probatórios menos rígidos, a depender do momento processual. Por 
exemplo, o grau de certeza quanto à procedência do enunciado apresentado 
pela acusação é diferente (e deve ser) no momento processual de recebimento 
da denúncia daquele exigido para se proferir uma decisão final condenatória.

Porém, aqui, nesse estudo, busca-se analisar apenas se, no momen-
to da sentença, a  depender do tipo e da complexidade do crime que está sendo 
discutido, pode-se adotar um standard probatório menos rígido do que o proof 
beyond any reasonable doubt. Vale ressaltar que, nesse sentido, em julgamentos 
recentes da Lava Jato, foram proferidas decisões condenatórias ao argumen-
to de que “a ‘prova acima de uma dúvida razoável’ implica o firme convenci-
mento acerca da ocorrência do fato e da culpa do acusado. Não é necessária a 
existência de certeza absoluta, porquanto esta seja praticamente impossível 
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ou ao menos inviável” (TRF4 – Ap Crim 5026212-82.2014.4.04.7000/PR, 8ª 
Turma, Des. Rel. João Pedro Gebran Neto, j. 23.11.2016)

Ocorre que, analisando a íntegra do julgamento anteriormente 
mencionado, percebe-se  que o órgão julgador extraiu o conceito de “prova 
acima de uma dúvida razoável do ‘Manual de Instruções aos Jurados’, produ-
zido pelo Federal Judicial Center, em 1987, nos Estados Unidos, cujas orien-
tações devem servir de guia para o julgamento nos Tribunais Federais do Júri 
feitos naquele País.”4 Todavia, segundo Igartua Salaverría:

no sistema estadunidense ‘não é possível verificar se a prova além 
da dúvida razoável ou qualquer outro standard foi aplicado efeti-
vamente pelos jurados, pela óbvia razão de que não motivam a de-
cisão’ (TARUFFO, 2005, p. 120, tradução livre), no ordenamento 
brasileiro a sentença condenatória precisa ser devidamente moti-
vada, a partir de critérios técnicos e objetivos, e pode ser submeti-
da ao controle por via recursal. Assim, em sistemas continentais, a 
assimilação da ‘dúvida razoável’ como standard de prova pode re-
sultar em ‘mecanismo mais garantista do que em sua própria cria-
ção nos sistemas de common law’ (SALAVERRÍA, 2005, p. 143, tra-
dução livre). (Vinicius Gomes de Vasconcellos, 2020)

Destarte, no Brasil, a presunção de inocência, com todos seus co-
rolários, jamais pode ser mitigada. Isto é, em todos os julgamentos em maté-
ria penal, sejam eles de crimes comuns ou econômicos, os julgadores, ao final, 
deverão fundamentar suas decisões nas provas produzidas em contraditório, 
cabendo, exclusivamente, à acusação comprovar sua tese para além da dúvi-
da razoável. E mais: “para que um standard de prova seja completo, deve exi-
gir provas que suportem todos os fatos alegados pela acusação e que sejam 
penal e processualmente relevantes” (BADARÓ, 2019, p. 55).

Desse modo, embora os crimes econômicos possam ser de compro-
vação mais difícil, “a exigência de padrões mínimos de prova não pode ce-
der diante das imputações, ainda que, por um lado, possa-se compreender 
as dificuldades probatórias, de outro, sabe-se que a acusação tem à disposi-
ção mecanismos diferenciados de obtenção de prova (cooperação/delação, 
quebra de sigilo, interceptação etc.), além de todo o aparato Estatal” (ROSA, 
2019, p. 706).

4. A íntegra do acórdão e dos votos encontram-se disponíveis em: https://www.conjur.com.br/dl/acordao-trf4-lava-jato.pdf.
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Com efeito, segundo Vinícius Gomes Vasconcellos:

não parece legítimo possibilitar uma variação do standard confor-
me a espécie e a complexidade do fato criminoso. Em qualquer si-
tuação, a acusação deve provar claramente todos os elementos de 
sua tese e essenciais ao tipo penal, e não pode haver uma hipóte-
se alternativa de inocência viável, que apresente amparo probató-
rio mínimo. O que pode, sim, variar é a possibilidade e a amplitu-
de da utilização de provas indiciárias, além dos juízos inferenciais 
delas decorrentes. Em situações de complexidade e inviabilidade 
de comprovação direta, pode-se ampliar a consideração de pro-
vas indiciárias que permitam concluir pela ocorrência da tese acu-
satória e afastar qualquer hipótese alternativa de inocência viá-
vel, que apresente amparo probatório mínimo (Vinicius Gomes de 
Vasconcellos, 2020).

CONCLUSÃO

O processo penal se inicia com a apresentação, por parte da acusa-
ção, de um enunciado, uma afirmação a ser provada. Esse enunciado acusató-
rio apresenta, desde o início, o status epistêmico típico de dúvida. Portanto, a 
acusação, no curso processual, buscará demonstrar que aquela hipótese con-
tida na denúncia é verdadeira, excluindo suas dúvidas. Por sua vez, a defesa 
do acusado poderá, como qualquer parte, apresentar os argumentos que mi-
litam em seu favor, requerer a produção de provas etc.

Ao fim da ação penal, ao juiz – que deve se manter equidistante das 
partes ao longo do processo – compete analisar os argumentos apresenta-
dos pela acusação e pela defesa, bem como suas provas – estas produzidas em 
contraditório –, com o objetivo de, em sua sentença, julgar se aquela afirma-
ção inicialmente feita (denúncia ou queixa) deixou de ser uma dúvida e foi de 
fato comprovada. Não obstante, a fim de se evitar eventuais arbitrariedades, 
a sentença condenatória apenas e tão somente será válida se, após o acusado 
apresentar seus argumentos e provas, o enunciado acusatório se mostrar ca-
paz de resistir a quaisquer dúvidas.

Portanto, à luz da Constituição Federal, o standard probatório para 
uma sentença condenatória (quantidade de provas necessárias para se deci-
dir que o enunciado inicialmente apresentado pela acusação realmente pro-
cede) será sempre o da prova além da dúvida razoável (beyond any reasonab-
le doubt). Isto é, na sentença condenatória, o magistrado deverá explicar, de 
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forma fundamentada e enfrentando todos os argumentos defensivos, que a 
tese acusatória procede e resiste a quaisquer dúvidas razoáveis.

Embora existam vozes no sentido de que, com relação aos crimes 
econômicos, naturalmente são mais complexos e difíceis de investigar, o stan-
dard probatório da sentença condenatória pode ser flexibilizado, esse enten-
dimento não parece adequado, pois ignora o princípio do in dubio pro reo e 
pode possibilitar a prática de arbitrariedades, em especial nos casos em que 
haja intenso acompanhamento midiático.
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RESUMO

O presente artigo conecta os campos de estudo da criminologia e 
das Relações Internacionais. O trabalho se desenvolve por meio de uma in-
vestigação do poder punitivo dos países europeus (compreendidos como re-
presentantes do Norte Global) e o processo de colonização das Américas, que 
trouxe as práticas penais daqueles países para os povos colonizados. Utiliza-
-se pesquisas da criminologia crítica e do conceito de Sul Geopolítico desen-
volvido dentro da área de estudo das Relações Internacionais para o nortea-
mento desse trabalho. Conclui-se que os limites de ambas disciplinas podem 
ser superados, ainda que parcialmente, a partir de uma troca interdisciplinar 
focada em desmitificar as construções teóricas das chamadas criminologias 
de ausências.

Palavras-chave: Criminologia. Relações Internacionais. Sul Geo-
político. Poder punitivo. Colonização.
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ABSTRACT

This article connects the fields of study of criminology and International 
Relations. The work is developed through an investigation of the punitive power of 
European countries (understood as representatives of the Global North) and the pro-
cess of colonization of the Americas, which brought the legal practices of these cou-
ntries to the colonized people. The work makes use of critical criminology research 
and the concept of the Geopolitical South developed within the field of International 
Relations. It is concluded that the limits of both disciplines can be overcome, albeit 
partially, from an interdisciplinary exchange focused on demystifying the theoretical 
constructions of the so-called criminologies of absences.

Keywords: Criminology. International Relations. Geopolitical South. 
Punitive power. Colonization.
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INTRODUÇÃO

A relação entre a história do poder punitivo e a sua manifestação 
nos países do denominado Sul global já é bastante conhecida na literatura (cf. 
BILCHITZ; LANDAU, 2018), sendo comumente tratada a partir de uma pers-
pectiva exclusivamente causal entre a expansão de um conceito dominante 
em uma sociedade hegemônica (a europeia) e as necessidades que rodeavam 
as civilizações cujo toque da modernização foi tardio. Essa narrativa se dá, em 
especial, no processo de inserção do Novo Mundo (as Américas) na história 
do Ocidente.

O jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni fornece a reflexão para 
que se comece a questionar a hegemonia dessa narrativa: “uma criminologia 
de ausências sempre predominou no Norte em relação aos genocídios come-
tidos por seus Estados, que [...] assassinaram em massa populações coloni-
zadas” (ZAFFARONI, 2021, p. 25, grifo do autor). O destaque feito pelo autor 
nessa passagem corresponde ao primeiro passo para realizar uma “desnatu-
ralização” do fluxo realizado pelo poder punitivo do Norte rumo ao Sul. A no-
ção de criminologias de ausências é central nesse entendimento, pois o seu 
“ não questionar esconde um saber, [naturalizando] o poder punitivo, silen-
ciando tudo o que lhe está relacionado (ausentá-lo), tomando por certo que é 
tão neutro e objetivo quanto a chuva ou o vento” (ZAFFARONI, 2021, p. 14-15). 
Para prosseguir com essa reflexão, é, no entanto, fundamental perscrutar esse 
conceito conforme foi desenvolvido pelo jurista.

Zaffaroni (2021) o define como “todo o poder estatal que não se en-
quadra [nos] modelos [de poder] [...] restaurativo, assistencialista, conciliató-
rio e de coerção direta” (Ibid, 2021, p. 15), atribuindo a este um caráter de “ato 
político puro” que facilita a sua disseminação. Zaffaroni (2021) ainda irá di-
vidi-lo em dois: em sua faceta formal e informal. A primeira corresponde ao 
seu exercício por meio “de funcionários [do Estado], [em que] uma parte des-
se poder é formalizada e habilitada por agentes especiais do Estado (juízes) 
sob a forma de [...] confinamento de pessoas ou outras limitações menos gra-
ves à liberdade” (Ibid, 2021, p. 16); já a segunda diz respeito ao uso do poder 
punitivo fora da esfera subsumida pela formalidade, sendo exemplificado por 
“agências executivas do Estado, cujos funcionários (policiais) o fazem de for-
ma paralela ou subterrânea [e] [...] por instituições que distorcem as suas fun-
ções manifestas e assumem uma função punitiva latente” (Ibid, 2021, p. 16), 
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com o autor trazendo “hospitais psiquiátricos, em que se tortura ou se neu-
traliza a pessoa [e] lares de idosos, onde ocorrem maus-tratos” (Ibid, 2021, p. 
16), como exemplos dessa adoção de uma função punitiva oculta.

A partir desse conceito, o próximo passo para produzir um cami-
nho capaz de desnaturalizar a trajetória da punição na história ocidental é fo-
mentar um diálogo entre a criminologia e a área de estudo das Relações Inter-
nacionais, a fim de compreender a divisão entre o Norte e o Sul global. Esses 
termos não se referem a uma divisão geográfica (uma vez que boa parte do Sul 
global está no Hemisfério Norte), mas sim a uma divisão político-econômica: 
os países do Norte correspondem, no geral, ao chamado mundo Ocidental, isto 
é, os países com maior tempo de industrialização e com melhores índices de 
desenvolvimento econômico, com destaque para a América do Norte e para os 
países da Europa Ocidental; já os  países do Sul são aqueles recém-industriali-
zados ou  que estão em processo de industrialização, com índices menores de 
desenvolvimento econômico e menor protagonismo no sistema internacional 
contemporâneo – a América Latina e os países do continente africano costu-
mam ser os principais referenciados pelo termo (KIELY, 2016).

A dicotomia passou a ser adotada como alternativa à noção de um 
“Terceiro Mundo”, vista como problemática por passar uma imagem de infe-
rioridade às nações abarcadas, além de tornar-se inadequada com a dissolu-
ção da União Soviética, que compunha o “Segundo Mundo” com sua econo-
mia de planejamento central (MITLIN;  SATTERTHWAITE, 2012).

Apesar da transição de um conceito de Terceiro Mundo para um de 
Sul global ter sido necessária, faz-se premente outra mudança: a do conceito de 
Sul global para o de Sul Geopolítico – mudança que é crucial para a compreen-
são da naturalização que se busca desnudar. A remoção do termo “global” para 
inserção do termo “geopolítico” é justificada pela renovação da atuação dos 
países do Sul, que no século XXI têm se caracterizado por uma perspectiva geo-
política revisionista “das instituições globais e com ênfase na reforma e demo-
cratização do sistema internacional no século XXI” (BRAGA, 2018, p. 32).

É esse ímpeto revisionista, enfatizado pelo uso do termo geo-
político e capacitado pela ampliação de manobras tanto políticas quan-
to intelectuais em um mundo cada vez mais multipolar, que fortale-
ce a empreitada desse trabalho. Este se dá em paralelo ao de Zaffaroni 
(2021), que busca pela revelação do caráter punitivo da colonização e, 
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em consequência disso, a desnaturalização das criminologias de ausên-
cias que constituem o pensamento jurídico do Norte.

Como último eixo para moldar o campo no qual se dará a investi-
gação pretendida por esta pesquisa, surge o papel da teoria mimética em en-
fatizar o processo de naturalização que ocorreu – e ainda ocorre – no próprio 
Sul, que toma o Norte como modelo inquestionável e condiciona-se ao mes-
mo exercício de criminologias de ausências que marcam o pensamento hege-
mônico referente às suas próprias ações durante o processo colonial. Segundo 
Brighi e Cerella (2015, p. 5), “[a] obra de Girard (1994) baseia-se numa funda-
mental e ‘única intuição’: a relação problemática que existe entre comporta-
mento mimético e conflito (p. 190)”. Para compreender o potencial desta teo-
ria, é importante explicitar a noção de desejo mimético:

O desejo humano deve ser distinguido da necessidade ou ape-
tite; na medida em que os apetites são biologicamente pré-condi-
cionados, o desejo é muito mais uma função da cultura. Os seres 
humanos são ‘miméticos’, eles copiam uns aos outros não apenas 
em termos de linguagem, gestos e outros atributos, mas também 
em termos do que desejam. A teoria mimética desafia e rejeita a 
ideia de que o desejo seja puramente autônomo e independente – 
o que René Girard chama de mentira romântica. (KIRWAN, 2004, 
p. 14) [tradução nossa]

O desejo mimético é, para René Girard (2009), uma noção estrutu-
ral das relações humanas, o que por sua vez traz uma compreensão da dinâ-
mica entre o Sul e o Norte que opera na contemporaneidade. A rígida perma-
nência das acepções nortistas nas reflexões sulistas se torna compreensível 
com a teoria mimética, que serve como uma régua conceitual capaz de clari-
ficar essa insistência do Norte no pensamento desenvolvido no Sul, seja nos 
estudos criminológicos (cf. DIMOU, 2021) ou nas Relações Internacionais (cf. 
ALEJANDRO, 2018).

O que se investigará nas seções a seguir será, portanto, uma explo-
ração dessa dinâmica à luz da teoria mimética de Girard (2009) e da crimino-
logia crítica de Zaffaroni (2021). Em um primeiro momento, será fornecido um 
desvelamento por uma aplicação de reflexões da criminologia do autor argen-
tino nas problemáticas referentes ao campo das Relações Internacionais. Em 
um segundo momento, serão aplicadas reflexões das Relações Internacionais 
na compreensão do estado atual das criminologias das ausências no Sul Geo-
político, contexto mimético que foi identificado por Zaffaroni (2021).
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1. A CRIMINOLOGIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A interseção entre a criminologia, cujo objeto de estudo é o poder 
punitivo, e as Relações Internacionais promovida por Zaffaroni (2021) per-
mite uma leitura crítica da transição do conhecimento e das práticas jurídi-
cas no contexto colonial. O processo de exploração do Novo Mundo, iniciado 
por espanhóis e portugueses, mas logo acompanhado por ingleses, franceses 
e holandeses, não se limitou à mera aquisição de recursos materiais das colô-
nias para o abastecimento das metrópoles, sendo necessário um passo prévio 
de justificação   e legitimação desse processo, que envolvia, entre outras coi-
sas, a transferência do modus operandi do poder punitivo europeu para o novo 
contexto das Américas. Eis, portanto, a relevância de não olhar nem somente 
a história das relações entre os países envolvidos nesse período, nem somente 
as teorias e os conceitos jurídicos prevalentes nesse período de forma desas-
sociada do espaço-tempo em que se desenvolveram.

Zaffaroni (2013) aponta os séculos XII e XIII como marcos do re-
nascimento do poder punitivo na Europa, após um longo período dormente 
na sequência do fim do Império Romano e da consolidação dos povos germâ-
nicos em toda a Europa. É esse novo cenário de fortalecimento do poder pu-
nitivo, acompanhado de uma verticalização social capitaneada pela estrutu-
ra corporativa dos exércitos, que possibilitou à Europa a eventual colonização 
das Américas.

Assim, para a compreensão do lugar da América Latina – e do Sul 
Geopolítico de forma geral – no contexto das ciências criminais, é indispensá-
vel que se investigue historicamente a inserção do novo mundo nesse mode-
lo de poder punitivo oriundo da Europa. É esse retrocedimento temporal que 
Zaffaroni (2021) busca fazer, identificando não apenas que o processo de co-
lonização foi responsável pelo transporte do poder punitivo às Américas, mas 
também a própria dinâmica dessa instauração. Zaffaroni pontua que:

[d]e acordo com [a] narrativa, a Europa era um continente po-
deroso que se estendeu sobre a América e, ao seu sopro, quase se 
extinguiu uma população de crianças indolentes e débeis. Nada 
parece ter sido efeito do poder punitivo nessa narrativa. Talvez 
por força de um resto de colonialidade, os próprios críticos dessa 
narrativa não atribuem ao poder punitivo a importância que teve 
na configuração do sistema-mundo desde o seu renascimento euro-

peu pré-1492. (ZAFFARONI, 2021, p. 54)
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A conjunção entre a força legitimadora do poder punitivo aos olhos 
da sociedade europeia e a estrutura corporativa do exército foi decisiva para 
a expansão europeia sobre a América. Essa constatação amplia as discussões 
das Relações Internacionais a respeito do processo colonial no continente 
americano na medida em que oferece um elemento das ciências criminais ca-
paz de elucidar o ideário que mobilizou tais empreitadas e o arcabouço legal 
que abarcou tais ideais. Zaffaroni não poupa palavras ao descrever esse pro-
cesso bem conhecido pelos estudiosos da história, evidenciando em sua des-
crição a importância do elemento de poder punitivo em discussão:

[o] que permitiu à Europa ultrapassar a sua difícil situação e 
adquirir a hegemonia mundial foi a ocupação policial – coloniza-
ção – do que mais tarde ela mesma denominaria de América, in-
corporando-a ao sistema mundial como um imenso campo de 
trabalho forçado, por meio do genocídio dos nossos nativos e do 
transporte de africanos escravizados, a fim de extrair o ouro, a pra-
ta e as matérias-primas desta região, fatores condicionantes de 
seu crescente poder. Sem a exploração genocida de índios e africanos, 
a Europa nunca se teria tornado hegemônica no sistema mundial. (ZA-
FFARONI, 2021, p. 58)

A reflexão do autor argentino possibilita avançar nessa interseção 
da seguinte maneira: se de um lado há o reconhecimento de que o poder pu-
nitivo no Norte é caracterizado por sua abstração, formalidade e tentativa de 
portar-se como uma noção destituída de assimetrias, do outro há a concre-
ta percepção dos efeitos de transição desse conhecimento para um contexto 
novo e estranho. Nesse contexto do Novo Mundo, o uso irrestrito desse poder 
foi elemento essencial para a consolidação europeia na região, o que, por sua 
vez, solidificou a Europa como centro hegemônico do mundo.

É, portanto, uma interseção que evidencia a relação entre a crimi-
nologia e a política, em que as justificativas e as legitimações para o uso do 
poder punitivo não fogem da lógica de interesses. Tampouco fogem da cons-
tatação clássica da teoria realista das Relações Internacionais: a busca pelo 
poder circunda todas as ações feitas pelos Estados (MORGENTHAU, 1948).

Por fim, é por meio da constatação de um problema esquecido 
pela filosofia jurídica que Zaffaroni resume a importância dessa conexão 
entre os estudos da política internacional e a investigação histórica do po-
der punitivo: “[n]ão sabemos quantos habitantes havia na América [...] mas 
o certo é que quase os extinguiram, ou seja, que a Grundnorm que funda 
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a propriedade em nossos direitos positivos foi imposta por um genocídio” 
(ZAFFARONI, 2021, p. 59).

2. AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA CRIMINOLOGIA

O principal elemento que distingue as criminologias desenvolvi-
das no Norte daquelas do Sul é a tendência universalizante das primeiras em 
contraste com o teor paulatinamente crítico e revisionista das últimas. Em 
sua caracterização do ressurgimento do poder punitivo na Europa, Zaffaro-
ni (2020) destaca a “vocação universal” (ZAFFARONI, 2020, p. 34) atrelada a 
essa renovada percepção dos dispositivos penais, o que se encaixaria em har-
monia com o contexto de ampliação do comércio, que viria a se intensificar 
com a chegada europeia às Américas.

Dessa forma, tanto o pensamento tradicional da Escola Clássica 
do Direito Penal, representada por Beccaria (2017), quanto o pensamento po-
sitivista de Lombroso (2001) se encaixam na categoria de criminologias de 
ausência, uma vez que naturalizam o poder punitivo ao enfatizarem aspec-
tos relacionados com o caráter do criminoso, seja na ênfase no livre-arbítrio 
ou em características delinquentes determinísticas. Esse silêncio sobre a ori-
gem e a legitimidade do poder punitivo colocam-no sorrateiramente em pé 
de igualdade com os fatos básicos da natureza, sendo tratado como relevante 
apenas investigar quem deve ser punido e de que forma.

Vale ainda conectar essas criminologias de ausências com as socio-
logias das ausências apontadas por Santos (2002) e Gomes (2013), que são as 
teorias sociais hegemônicas que dispensam os conhecimentos diversos pro-
duzidos a partir da “inesgotável experiência do mundo” (GOMES, 2013, p. 
506) de diferentes culturas. O Sul Geopolítico, mesmo estando repleto des-
se potencial crítico para uma criminologia emancipatória, vê-se ainda mar-
cado pelas criminologias de ausências, que dominam o discurso pela impor-
tação acrítica do ímpeto universalizante europeu para o contexto dos países 
não hegemônicos.

O primeiro passo para explicar essa permanência do poder punitivo 
em um cenário pós-colonial é a identificação de dois conceitos articulados por 
Grosfoguel (2013): o primeiro, colonialismo, refere-se às situações coloniais 
“impostas pela presença de uma administração colonial” (GROSFOGUEL, 
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2013, p. 460), enquanto o segundo, colonialidade, refere-se às situações colo-
niais “da atualidade, em que as administrações coloniais foram praticamente 
erradicadas do sistema-mundo capitalista” (GROSFOGUEL, 2013, p. 460). O 
conceito de colonialidade é capaz, então, de auxiliar na compreensão da per-
sistência da força do poder punitivo naturalizado das criminologias de ausên-
cias no Sul Geopolítico, já que a mera ausência de uma administração colonial 
não é suficiente para desfazer a ampla difusão do pensar eurocêntrico nas so-
ciedades à margem dos centros hegemônicos.

No entanto, não basta dar esse passo, uma vez que outro fenômeno 
ainda revela o que há de escondido nessa persistência do Norte no pensamen-
to do Sul: trata-se do mimetismo, conforme entendido por Girard (2009). A já 
apresentada noção de desejo mimético revela que o processo de autoconhe-
cimento das sociedades não hegemônicas tem como elemento indispensável 
a absorção da cultura da nação hegemônica que a domina. Essa imprescin-
dibilidade transforma a ideia de uma autonomia isolada em uma ingenuida-
de. Logo, o processo de ruptura com o poder punitivo trazido do Norte é ne-
cessariamente gradual, constituindo um enfrentamento contínuo do que foi 
apreendido por este mesmo elemento que se pretende desfazer.

Isso se torna mais visível quando se nota a prevalência no contex-
to latino-americano de ideias que convergem para o que Stuenkel (2018) cha-
ma de “ocidentocentrismo”, entendido como uma obsessão compartilhada 
de estudiosos pós-coloniais e de reprodutores do pensamento do Norte glo-
bal nos países do Sul que ou “responsabilizam o Ocidente por todos os infor-
túnios da história” (STUENKEL, 2018, p. 23) ou tomam o Ocidente como mo-
delo indiscutível e universal que deve ser fielmente reproduzido no contexto 
latino-americano. Essa realidade se dá pela inevitabilidade mimética da con-
dição humana, podendo ser elucidada por uma análise que aplique noções da 
teoria mimética para identificar o “imitador” e o “modelo” em diferentes si-
tuações da política internacional.

Assim, a prevalência de criminologias de ausências no Sul Geopolí-
tico não é algo digno de espanto; pelo contrário, evidencia-se parte necessária 
de um longo processo de descoberta que sempre começa às margens. A ideia de 
replicar o modelo do Norte hegemônico com sua bradada universalidade não 
parece, à primeira vez, uma questão de submissão, já que o caráter universal  



31

esconde os verdadeiros interesses e jogos de poder emaranhados nessa dinâ-
mica que foi construída em um complexo processo histórico.

Para fortalecer o argumento apresentado, faz-se relevante trazer 
outro uso da teoria mimética no contexto do direito penal. Vanzolini (2019) 
estudou a presença da vingança na finalidade do Direito Penal utilizando a 
teoria mimética, constatando, entre outras coisas, que “[a] ritualização do ju-
rídico é um dos aspectos que revela a sua origem e proximidade do religioso 
[...] [t]anto o jurídico quanto o religioso pertencem ao terreno do sagrado, que 
é o terreno do confronto humano com a sua própria violência” (VANZOLINI, 
2019, p. 170).

Essa dimensão antropológica da teoria de Girard, que conecta a 
origem da religião com a manifestação da violência na humanidade, também 
é oportuna para a discussão deste artigo, já que a violência preponderante na 
forma que o poder punitivo tomou nas Américas, conforme apontado por Za-
ffaroni (2021), também passa por esse processo de ritualização, identificado 
no ocultamento do violento ato político puro que caracteriza o poder puniti-
vo – isto é, as criminologias de ausências fornecem o arcabouço teórico que 
esconde a realidade da prática penal. A própria Vanzolini (2019) constata essa 
conexão da criminologia crítica com a discussão girardiana: “o poderoso Le-
viatã manipula livremente a violência, quer vingar-se de tudo [...] [n]ão é à 
toa que a criminologia crítica não se cansa de apontar os efeitos criminóge-
nos da pena, ou seja, os efeitos geradores e propagadores de violência” (VAN-
ZOLINI, 2019, p. 166).

Faz-se necessário também investigar os limites políticos da crimino-
logia identificados por Zaffaroni (2021), a fim de que se fomente esse processo 
de enfrentamento do pensamento penal nortista de forma mais efetiva. Os dois 
primeiros limites que o autor descreve se encaixam nas críticas institucionais e 
contrainstitucionais que ele considera necessárias no combate ao colonialismo 
tardio, conceito que o autor avança e que tem aplicabilidade similar ao concei-
to de colonialidade de Grosfoguel (2013). Zaffaroni (2021) diz que “[n]ão é ta-
refa da criminologia – nem do direito penal – substituir os povos na constru-
ção de suas sociedades futuras, mas contribuir para remover os obstáculos para 
que eles, os povos, as construam” (ZAFFARONI, 2021, p. 120). Desse modo, tan-
to a crítica institucional como a contrainstitucional, ambas pautadas na con-
dução do poder punitivo pelas forças políticas que mimetizam as criminologias  



32

de ausência do Norte, precisam ser feitas a partir de um lugar de complementa-
ridade com outras disciplinas, evitando um reducionismo que caia “na mesma 
armadilha da criminologia radical do Norte” (ZAFFARONI, 2021, p. 120).

Esse é, então, um primeiro espaço em que as Relações Internacio-
nais podem contribuir com os objetivos da criminologia de Zaffaroni. Inicial-
mente, essa contribuição se dá no âmbito conceitual, com a já apresentada 
noção de Sul Geopolítico, que detém em seu âmago uma inclinação reformis-
ta e revisionista, podendo servir de peça teórica para não apenas auxiliar na  
crítica ao poder punitivo que Zaffaroni (2021) destila, mas também conceber 
caminhos que perpassam a esfera regional e internacional; indo além, por-
tanto, dos limites do direito interno de cada país. Braga, ao mostrar que “[a] 
retórica do Sul Geopolítico [...] questiona o monopólio ocidental na definição 
das normas e o funcionamento das principais instituições internacionais”   
(BRAGA, 2018, p. 33), fornece um auxílio para essa empreitada na medida em 
que as dificuldades internas de cada nação para se sobrepor à permanência 
do poder punitivo naturalizado podem ser saciadas por iniciativas que te-
nham como embrião o meio internacional.

Por fim, o outro limite político da criminologia detectado por Zaffa-
roni reside na relação entre a criminologia e a política geral. O autor aponta que

[a] criminologia pode alertar para a resistência ao poder puni-
tivo colonial tardio, mas é elementar que a reafirmação das nos-
sas culturas, das soberanias de nossos Estados, da independência 
de nossas economias, do impulso ao nosso desenvolvimento hu-
mano, da ampliação de nossa cidadania real e, consequentemen-
te, da justiça social em nossos países são tarefas que não estão ao 
encargo da criminologia, mas das políticas populares democráti-
cas. (ZAFFARONI, 2021, p. 121)

Ao trazer esse alerta, Zaffaroni está impondo um limite concre-
to à criminologia ao mesmo tempo que clama indiretamente, mais uma vez, 
por uma interdisciplinaridade capaz de evitar reducionismos universali-
zantes como aqueles típicos das criminologias nortistas. As Relações Inter-
nacionais oferecem aqui um dos possíveis eixos interdisciplinares cabíveis 
nessa possibilidade de contribuição aberta pelo autor, uma vez que a indica-
ção da relevância de uma reafirmação das soberanias dos Estados do Sul Geo-
político perpassa por um tipo de ação conjunta das nações que se encontram 
nessa condição historicamente desfavorável com relação ao Norte global.
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Desse modo, as iniciativas de integração regional na América Lati-
na (Bissio et al., 2016) oferecem um interessante paradigma para que se per-
siga esse caminho, uma vez que o regionalismo procede a partir da detecção 
de um passado comum que molda um cenário não hegemônico compartilha-
do, nos moldes da imprescindibilidade de se olhar para o centro colonizador 
no processo de autoconhecimento, conforme se estipula por meio teoria mi-
mética. Essa semelhança estrutural no passado dos países do Sul Geopolítico 
é frutífera para que iniciativas conjuntas lidem concretamente em realizar o 
afastamento de políticas que derivem das cosmovisões universalizantes que 
se impuseram por meio da disseminação do poder punitivo no Novo Mundo.

De modo a ilustrar o que foi discutido até aqui, é importante tra-
zer alguns exemplos concretos das “políticas populares democráticas” men-
cionadas por Zaffaroni no contexto de iniciativas regionais na América Latina. 
O primeiro deles é o caso de Brasil e Paraguai que, no âmbito educacional do 
desenvolvimento humano, fizeram uso desde os anos 1990, a partir da institu-
cionalidade do Mercosul, de políticas coordenadas de reformas educacionais 
visando tornar seus respectivos sistemas de educação mais robustos e facilitar 
uma integração educacional na esfera do ensino superior (BISSIO et al., 2016).

Outro importante exemplo diz respeito à atuação da Corporação 
Andina de Fomento (CAF), que está integrada ao bloco econômico da Comuni-
dade Andina. A CAF promoveu acesso a créditos para investimentos para uma 
diversidade de países da América do Sul, posicionando-se como alternativa às 
demandas rígidas das principais instituições do Norte, como o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Na primeira década do século 
XXI, países como Argentina, Paraguai e Uruguai aumentaram as suas capitali-
zações na instituição (ALVES, 2011), demonstrando que a busca pela indepen-
dência das economias do Sul Global – e neste caso particular, da América Lati-
na – apontada por Zaffaroni perpassa por organizações como essa.

Por fim, como último exemplo, o Mercosul aparece mais uma vez 
como importante alternativa para efetivar a resistência elencada pelo jurista ar-
gentino. Por intermédio do Projeto Mercosul Social, o bloco institucionalizou 
importantes diálogos entre a sociedade civil e os representantes dos países 
membros, democratizando os processos decisórios da organização (MAR-
TINEZ; MACHADO, 2017). A criação da Cúpula Social do Mercosul em 2006 
e do Instituto Social do Mercosul em 2007 solidificaram esse âmbito social, 
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servindo como justificativa para que se pense na importância de iniciativas 
como essa para a correção das distorções e assimetrias geradas pela onipre-
sença do poder punitivo nos países do Sul Geopolítico.

CONCLUSÃO

Os caminhos de interseção entre a criminologia – e as ciências cri-
minais de modo geral – e as Relações Internacionais são múltiplos. Este tra-
balho enveredou por uma trajetória que parte da divisão entre Norte e Sul 
Global para aproximar as duas disciplinas, resgatando a criminologia críti-
ca de Zaffaroni (2021) e sugerindo uma atualização por meio da inserção do 
conceito de Sul Geopolítico. Por dessas reflexões, mostrou-se possível conce-
ber diálogos interdisciplinares que superem os limites de uma criminologia 
crítica do poder punitivo por meio de estudos desenvolvidos na área de Rela-
ções Internacionais. Ademais, também foi demonstrado que a criminologia 
pode contribuir para esses mesmos estudos de forma decisiva em sua faceta 
desenvolvida por Zaffaroni (2021).

Por mais árdua que seja a trajetória de enfrentar os resquícios de 
um poder punitivo advindo de um longo processo histórico de colonização, 
esta pesquisa buscou articular os passos iniciais para que se possa endereçar 
o problema das criminologias de ausências que permeiam não apenas o seu 
locus original (a Europa), mas a própria América Latina enquanto parte do Sul 
Geopolítico. Foram pontuadas distintas iniciativas de integração regional que 
apresentam ações agregadoras na construção de independência e autonomia 
vislumbrada por Zaffaroni. É, portanto, por meio de uma interseção sólida e 
centrada nas contribuições distintas de cada área do saber que um cenário 
gradualmente mais propício para concretização da “resistência ao poder pu-
nitivo colonial tardio” (ZAFFARONI, 2021, p. 121) pode se desenvolver.
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RESUMO

O presente artigo discute o tratamento da população LGBTQ+ no 
sistema prisional e quais dinâmicas sociais, jurídicas e criminológicas com-
põem essa realidade. Além disso, discute-se a necessidade de desenvolver 
uma criminologia queer que compreenda os encarcerados LGBTQ+ a fim de 
atualizar o sistema criminal – com especial enfoque para o âmbito  carcerário. 
No que tange à metodologia, são tecidas interpretações críticas relativas aos 
fatos e bibliografias referenciadas. O artigo objetiva explicitar como o sistema 
prisional é problemático para encarcerados queer e quais as possibilidades de 
reversão desse quadro.

Palavras-chaves: Criminologia queer; Sistema penitenciário; Ape-
nados LGBTQ+.
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ABSTRACT

The present article discuss the treatment of LGBTQ+ on the prisional 
system and which social, legal and criminological dynamics inform this reality. 
Moreover, the necessity of desenvolving a queer criminology that comprehends the 
LGBTQ+ criminals with the goal transform the criminal system – focusing on the 
carcerary scope – is discussed too. An expositive-analytic methodology is associated 
with critical interpretations about the facts and researches that are referenced. The 
article intends to explicit how the prisional system is problematic for the queer pri-
soners e which possibilities are there to remodel this reality.

Keywords: Queer criminology; Penitentiary System; LGBTQ+ prisoners.
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INTRODUÇÃO

O artigo abordará ao longo do artigo como prisioneiros LGBTQ+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e travestis e queer) são tratados no 
sistema penitenciário brasileiro. Também serão analisadas as relações des-
ses prisioneiros com detentos cisgênero-heterossexuais e as vias para evitar  
constrangimentos e agressões contra esses corpos desviantes das limitações 
impostas pelo gênero e o patriarcalismo no âmbito do cárcere.

Busca-se compreender o funcionamento da prisão ante os LGBTQ+ 
e como a cadeia não foi planejada para eles – como de praxe, as instituições 
públicas se mostram inaptas a abarcar indivíduos queer de maneira respeito-
sa – levando a casos de violência, estupros e tantas outras situações degra-
dantes (MORAES, 2014).

Outrossim, por meio dessa análise será mostrada a lamentável rea-
lidade vivida por pessoas LGBTQ+ no espaço do cárcere. É esperado também 
expor a necessidade urgente de desenvolver uma criminologia queer que en-
tenda essas vivências peculiares e informe políticas públicas com o fito de 
tornar o cumprimento de pena desses grupos menos indigno.

1. A DEFINIÇÃO DE QUEER E O PAPEL DO CONCEITO NA 
CRIMINOLOGIA

Queer é muito e nada em específico ao mesmo. Isso não se deve a 
uma possível vagueza ou simplicidade do termo, mas sim pela complexidade 
inerente à palavra que pode denominar um movimento social, uma verten-
te acadêmica, uma identidade de gênero e tantas outras possibilidades. Não 
surpreende, portanto, que o termo tenha surgido em meio às  transformações 
engendradas por movimentos sociais na década de 1980; queer envolve rup-
tura por excelência.

A questão queer centra-se nos corpos e suas respectivas subjetivi-
dades que são marginalizados por se afastarem das normas performativas de 
gênero e sexualidade impostas pelas dinâmicas de poder – em especial o pa-
triarcalismo. Para além da antítese entre heterossexualidade e homossexua-
lidade, ou ainda, entre cisgeneridade/heterossexualidade e identidades LGB-
TQ+, o ideal queer é pós-identitário. Desse modo, permite pensar nos corpos 
desviantes antes de tudo enquanto corpos válidos, afastando a hegemonia 
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cis-hétero para que todos os indivíduos particulares possam informar e com-
por a sociedade (MISKOLCI, 2016).

Nesse contexto, a criminologia queer, assim como qualquer ou-
tro campo de conhecimento que é queerizado – como bem apelida Masiero 
(2017) – e usufrui das ferramentas oriundas desse processo, busca ultrapas-
sar a perspectiva presente em muitos movimentos sociais que, em função de 
seu caráter meta-hegeliano, compreendem indivíduos desviantes como “ou-
tro”. Essas dicotomias auxiliam a manutenção da desumanização desse “ou-
tro” – a população queer – e a naturalização do “eu” hegemônico – o indivíduo 
não queer (BUTLER, 2002). Nesse contexto, queer subverte a normalidade das 
práticas sexuais padronizadas e apresenta possibilidades para compreensão 
de situações além delas – mas não necessariamente contra as mesmas.

Ademais, não é novidade que a prisão é um espaço movido por re-
lações de poder envolvendo, por exemplo, gênero, raça e classe. É tomado por 
esse artigo a definição de poder de Foucault (2021), um poder que se materia-
liza em ações e acaba por configurar e controlar identidades. No caso do siste-
ma carcerário, a violência praticada pelos agentes das instituições e pelos cri-
minosos de alto nível “hierárquico” de facções criminosas, por exemplo, são a 
manifestação desse poder. A cadeia age, nesse sentido, como um espaço para 
manter aqueles que receberam o rótulo de criminoso – ou seja, uma classe de 
“outros” que a sociedade desumaniza – e que são, supostamente, “reabilita-
dos” por meio da violência, também supostamente legitimada pela cultura 
preconceituosa – base para leis que positivam essa situação (BARATTA, 2014).

A situação é ainda pior para a população queer, pois, além de ser es-
tigmatizada enquanto delinquente, é também estigmatizada enquanto des-
viante do padrão de gênero e/ou orientação sexual. Nesse contexto, as institui-
ções de cárcere, que já não são capazes de ressocializar criminosos dentro de 
padrões de gênero e sexo específicos, falham ainda mais  em atender aos indiví-
duos LGBTQ+ e suas particularidades. Isso resulta em violências ainda maiores 
com esse grupo que carrega mais estigmas – e consequentemente menos poder 
– que o restante dos presos. A criminologia queer, com o fito de entender as ne-
cessidades de prisioneiros queer, não os coloca somente como um novo “outro” 
nesse espaço, mas sim intenta encontrar formas de tornar a política carcerária 
inclusiva e capaz de compreender que todos os indivíduos exigem circunstân-
cias particulares para sua plena ressocialização (MORAES, 2014).
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2. A SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO LGBTQ+ NA CADEIA

Assim que a população queer chega à prisão, é possível perceber 
como o sistema não está pronto para recebê-la. Situações como a alocação 
indevida e a restrição à expressão gênero fazem com que a estadia no âmbi-
to carcerário se torne ainda mais problemática para esses indivíduos desde o 
primeiro instante.

Primeiro, os indivíduos desviantes das dinâmicas de gênero e se-
xualidade são forçados a adaptarem-se ao escopo de gênero limitante da pri-
são. Ou seja, é negado o direito à expressão de sua própria identidade. As trans 
e travestis presas, para exemplificar, têm o acesso a roupas femininas negado 
e seus cabelos cortados ao chegarem em presídios masculinos – aos quais elas 
são enviadas pela perspectiva genitalista do sistema que define o destino do 
encarcerado consoante aspectos biológicos, sem dar cabo das questões de gê-
nero (NASCIMENTO, 2020).

Ainda no primeiro momento dentro do sistema carcerário, os pre-
sos são alocados no ambiente prisional consoante vinculações faccionais. 
Caso esses não estejam ligados com nenhum grupo criminoso, devem esco-
lher uma facção para então ser instalado no espaço que ela ocupa na prisão. 
Todavia, no caso dos LGBTQ+ essa questão se torna mais complexa, ao pas-
so que a maior parte das organizações criminosas não aceita a possibilidade 
de incluir pessoas queer em seu domínio (BARBOSA, 2019). Logo, a convivên-
cia entre homossexuais, travestis ou mulheres trans com os demais detentos 
se torna ainda mais custosa, na medida em que estes ficam excluídos de uma 
das dinâmicas basilares para sua inclusão dentro da organização das unida-
des prisionais.

Nesse contexto, detentos LGBTQ+ têm extrema dificuldade para 
acessar itens de higiene ou alimentação devida, que são, em sua maioria, for-
necidos por pessoas de fora e/ou pelas facções, já que a estrutura da maior 
parte das prisões é precária5. Porém, o diferencial aqui é que a questão torna-
-se dual: presos queer tanto não conseguem esses insumos pelo fato de que, 
em geral, são fornecidos pela própria organização criminosa a seus membros 
– não sendo uma possibilidade no caso de prisioneiros LGBTQ+ como já ex-
plicitado –, como porque sofrem com a homotransfobia fora da cadeia. Assim, 

5.  O próprio Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu na ADPF 347 o estado de coisas inconstitucional 
do sistema penitenciário brasileiro em função do descaso com os direitos fundamentais dos encarcerados.
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uma grande parcela desses encarcerados queer já são discriminados dentro 
do seio familiar e, quando adentram o ambiente do cárcere, não recebem visi-
tas – uma das principais fontes de insumos aos presos para além das facções –  
aqueles parentes que já os destratavam (CORDAZZO; MARONEZ, 2020).

A administração carcerária também falha no atendimento à saúde 
da população trans, que não recebe o tratamento hormonal devido. Uma si-
tuação como essa pode gerar tanto adoecimento psíquico, em função de uma 
possível disforia de gênero, como adoecimento físico, nos casos em que a mu-
lher trans já passou pela cirurgia de redesignação como bem leciona Fernan-
do Calderan, psiquiatra do Núcleo Trans da Universidade Federal de São Pau-
lo (UNIFESP), na obra de Sakamoto e Cabral (2018, p. 65):

Caso uma mulher tenha passado pela cirurgia de transgenitaliza-
ção e retirados os produtores de hormônios sexuais, como os tes-
tículos, é obrigatório realizar a reposição. “Isso ocorre, porque eles 
também são responsáveis por regular os índices de glicemia e co-
lesterol”, afirma. A ausência da hormonioterapia, nesses casos, 
também pode desenvolver doenças como a osteoporose.

No que concerne à convivência com outros prisioneiros, a popula-
ção LGBTQ+ sofre com violências das mais diversas ordens, com enfoque es-
pecial para as de caráter identitário, físico e sexual – que evidentemente cul-
minam em violências à dignidade e ao psicológico. Isso advém, em grande 
parte, da centralidade que o marcador social de gênero ocupa nas dinâmicas 
da cadeia, pois, segundo Guedes (2019) a principal maneira que um homem  
encontra de afirmar-se entre um grupo de “iguais” é por intermédio da agres-
sividade – ao menos dentro de padrões patriarcais como na prisão. Assim, 
qualquer sinal de fragilidade acaba por ser associado à feminilidade e con-
sequentemente violentado, em razão desse poder ligado à figura masculina – 
novamente poder enquanto prática de dominação.

A violência física se dá por muitas razões, seja pelo preconceito 
com o fato de os encarcerados serem LGBTQ+, seja como ameaça para que 
realizem serviços para os outros presos – lavar roupas ou limpar a cela, por 
exemplo –, seja pela abjeção à expressão queer dos mesmos – como os cabelos 
longos e as vestimentas femininas – ou até como maneira de  forçar relações 
sexuais (TORRES, 2017).
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A violência sexual é uma questão que exige ainda mais centrali-
dade, pois está intrinsecamente ligada aos marcadores de gênero dentro do 
espaço carcerário. Esse tipo de abuso pode ocorrer em função da ameaça de 
violência física, como também em função da troca de itens de higiene ou ali-
mentos6. Uma situação dessa última categoria praticada por um  agente peni-
tenciário é exposta no relato de Wandy Lima presente no documentário “Pas-
sagens: Ser LGBT na Prisão” (2019) do grupo Somos:7

Uma travesti amiga minha pediu a ele um pão, ela tava com fome 
e ele falou pra ela: “Eu te dou o pão se você me mostrar os seios”. 
E ela mostrou e ganhou o pão já que ela tava com fome e teve que 
mostrar.

Ademais, vale lembrar que o risco de violência sexual – além de ad-
vir das relações de poder patriarcais como dito – é por vezes catalisado pelo 
modo de alocação dos LGBTQ+ no âmbito carcerário. Aqueles rejeitados pela 
comunidade de presos são agrupados em celas ou alas à parte, a problemáti-
ca é que essa divisão se dá de forma generalizada; logo, presidiários queer são 
confinados até mesmo com criminosos sexuais, que praticaram delitos repug-
nados inclusive pelos outros presos (BARBOSA, 2019). Em suma, presidiários 
LGBTQ+ acabam com sua saúde e dignidade sexual em risco constante.

A prisão é um espaço de permanente degradação, incapaz de aten-
der com seu fito basilar, preparar o criminoso para reintegrar à sociedade; 
esse sequer é seu intuito. A meta dessa instituição tão falha seria, na verdade, 
agir como um espaço para manter aqueles que a sociedade despreza (DAVIS, 
2018). Entretanto, a situação se torna pior a cada marcador de desigualdade 
presente no indivíduo encarcerado.

No caso da população LGBTQ+, o marcador de sexualidade e/ou 
identidade de gênero é o que a coloca em situação de vulnerabilidade ainda 
maior fora e dentro da prisão. Consequentemente, a criminologia queer apa-
rece a fim de compreender a subjetividade desse grupo e buscar soluções de-
vidas para as temíveis situações expostas. Talvez, colocando em prática essas 

6.  Como afirmado anteriormente, a tarefa de suprir com as necessidades de higiene, medicamentos e ali-
mentação foi, em sua maior parte, delegada a terceiros – familiares ou facções. Todavia, no caso de pessoas 
queer, a rejeição por parte das facções e dos familiares preconceituosos limita o escopo de acesso clandestino 
desse grupo marginalizado aos itens em questão, obrigando-os a se sujeitarem aos abusos dos companhei-
ros de cela
7.  GRUPO SOMOS. Passagens Ser LBT na Prisão. Youtube, 6 de maio de 2019. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=m0Qffx_fGyU> Trecho: 07:00 até 7:12. Acesso em: 30 de maio de 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=m0Qffx_fGyU
https://www.youtube.com/watch?v=m0Qffx_fGyU
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soluções, seja possível criar um ambiente carcerário capaz de receber e manter 
o indivíduo queer com sua dignidade respeitada.

3. POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Partindo das situações expostas na seção anterior, urgem medidas 
para evitar ataques a população LGBTQ+ dentro do espaço prisional. Uma 
das opções mais conhecidas e difundidas é a criação de alas e/ou celas especí-
ficas para alocação de pessoas queer. Essa possibilidade está presente no Art. 
3º da Resolução Conjunta nº 1, de 15 de abril de 2014 do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Política (CNPCP) que diz:

Art. 3º Às travestis e aos gays privados de liberdade em unidades pri-
sionais masculinas, considerando a sua segurança e especial vulne-
rabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivência específicos.

§ 1º Os espaços para essa população não devem se destinar à apli-
cação de medida disciplinar ou de qualquer método coercitivo.

§ 2º A transferência da pessoa presa para o espaço de vivência espe-
cífico ficará condicionada à sua expressa manifestação de vontade.

Essa Resolução é um marco na defesa dos direitos de LGBTQ+ pri-
vados de liberdade. Entretanto, ainda persistem algumas problemáticas, 
como a questão do tratamento dos maridos, homens encarcerados que se re-
lacionam com homens gays e/ou travestis e transexuais em presídios mascu-
linos, porém, não se autodeclaram como homossexual ou bissexual e das mu-
lheres e homens transexuais (PASSOS, 2014).

Esta classe também lida com a violência no sistema penitenciário, 
à medida que se aproximam dos indivíduos desviantes e, por conseguinte, re-
cebem o direito de acessar as alas específicas em algumas prisões. Contudo, 
em função da falta de regulação específica, não há homogeneidade no trata-
mento dos maridos, que podem tanto continuar sofrendo violências ao terem 
seu acesso negado às alas específicas ou por serem reenviados às alas comuns 
após o término do relacionamento com o preso queer (MINISTÉRIO DA MU-
LHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2020, p. 43).

A Resolução possui uma ressalva em seu Art. 4º que, diferentemen-
te do Art. 3º que reconhece possibilidade de escolha aos gays e travestis quan-
to à alocação nas alas/celas específicas, exige – sem possibilidade evidente de 
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escolha – que homens e mulheres transexuais sejam enviados a presídios fe-
mininos. Senão, vejamos:

Art. 4º As pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser 
encaminhadas para as unidades prisionais femininas.

Parágrafo único. Às mulheres transexuais deverá ser garantido 
tratamento isonômico ao das demais mulheres em privação de 
liberdade.

Todavia, existem pessoas transexuais que se sentem atacadas mes-
mo em prisões femininas. Homens transexuais sentem sua identidade mascu-
lina desconsiderada e mulheres transexuais afirmam que, por vezes, as mulhe-
res cisgênero as desprezam até mais que a população nos presídios masculinos 
(MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2020, 
p. 65). É preciso entender que não há ninguém melhor para alocar a vivência 
no cárcere enquanto LGBTQ+, senão o próprio indivíduo LGBTQ+. Logo, cabe 
ao Estado oferecer a faculdade de escolha para que o apenado insira seu aspec-
to queer na execução de sua pena da forma que deseja.

Apesar de todas as ressalvas levantadas, a literatura (GUEDES, 
2019; MORAIS, 2018; PASSOS, 2014) sobre o tema é quase uníssona no reco-
nhecimento de que esta é a melhor opção para evitar que o encarceramento 
LGBTQ+ seja mais desumano do que já é, simplesmente em função da identi-
dade fora do padrão heteronormativo. Alocar os indivíduos LGBTQ+ em uma 
ala/cela destinada aos mesmos ou enviá-los para unidades de reclusão de sua 
referida identidade gênero são possibilidades viáveis e de fácil execução, con-
siderando o nível da problemática enfrentada.

O piloto dessa política surgiu em 2009, no Presídio São Joaquim 
das Bicas II, em Minas Gerais. Anos antes da Resolução nº 1 de 2014, Vitória 
Rios Fortes inspirou a criação de uma ala destinada ao público LGBTQ+ na 
unidade, após mutilar os braços como forma de expor o desespero em função 
das violências que sofria. A apenada conta que houve dias em que foi estupra-
da 21 vezes e que vivia em situação de servidão, ao passo que era obrigada a 
limpar a cela para não sofrer retaliações (KAIFER, 2014).

Após a instalação da chamada “ala gay” no local, os apenados LGB-
TQ+ encontram um espaço que lhes oferece maior dignidade durante o perío-
do de cumprimento de sua pena – os encarcerados podem usar roupas que lhe 
interessarem consoante suas identidades de gênero, acessam escolas internas 
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e outras atividades socioeducativas e, claro, contam com a maior segurança 
ante os outros encarcerados que se encontram num espectro de gênero e/ou 
sexualidade similar. Já movida para a Penitenciária Professor Jason Soares Al-
bergaria, as circunstâncias eram mais promissoras:

A melhora foi notória, no ano de 2013, todos os detentos da Peni-
tenciária Professor Jason Soares Albergaria participavam de atividades inter-
nas, como organização de biblioteca, reciclagem, jardinagem; ou então ex-
ternas, em uma fábrica de artes em gesso que funcionava próximo à unidade 
prisional. Além disso, a maioria estudava em uma escola estadual que funcio-
nava dentro do presídio (FERREIRA, 2018).

Ademais, política carcerárias desse gênero infelizmente lidam com 
dificuldades para serem implementadas, ao passo que exigem investimento e 
espaço para o preparo dos agentes penitenciários, alocação dos encarcerados, 
regulamentação mais completa, entre outros. Nesse sentido, não é novidade 
que o sistema carcerário atual careça desses fatores como exposto pelos dados 
coletados pelo Departamento de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBT:

Figura 1: Vagas nas celas/alas LGBT+ X Ocupação

Fonte: (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, p. 16, 2020)

A superlotação das celas/alas LGBTQ+ é um problema para higiene 
e dignidade dos encarcerados, sendo necessária a ampliação das vagas. Mas 
para além disso, a situação pode ser ainda pior: existem muitos estados que 
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nem sequer têm celas destinadas a esse público, como demonstrado também 
pelo aludido estudo:

Figura 2 – Quantidade de Celas/Alas exclusivas para LGBT  
por Estado da Federação.

Fonte: (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, p. 17 e 18, 2020)
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A situação de algumas regiões é alarmante, como, por exemplo, 
os dados da Figura 2 referentes à Região Norte, que conta com somente uma 
ala destinada à população LGBTQ+ entre 184 unidades penais. A unidade em 
questão é a Central de Triagem Metropolitana Masculina 2 (CTM 2) no Pará, 
que espelha com (im)perfeição a realidade da criação e manutenção dessas 
alas/celas específicas em todo o Brasil.

Em função da ausência de regulação no desenvolvimento desses 
espaços de reclusão voltados ao público LGBTQ+, existem problemas na tria-
gem dos indivíduos, ao passo que não existe forma exata de se identificar a 
homo/bissexualidade alheia. Desse modo, esses sujeitos acabam por ficar na 
triagem para acesso das duas celas específicas disponíveis por meses. Parale-
lamente as travestis e transsexuais são enviadas para essas celas diretamen-
te, não havendo questionamentos quanto às suas vontades (MINISTÉRIO DA 
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2020).

Contudo, a questão de maior tensão não são as problemáticas ge-
renciais – pelo contrário, esse estabelecimento prisional está bem estrutura-
do com relação aos outros ao redor do Brasil – mas sim a chance de a políti-
ca inclusiva ser descontinuada e/ou precarizada com a saída da diretora que a 
iniciou no local.

A centralização de uma política institucional em apenas um indi-
víduo referência, seja um agente, diretor, gestor, ou, até mesmo, 
uma liderança entre os custodiados, produz uma precariedade 
na perspectiva de permanência desse tipo de regularidade prisio-
nal. Os efeitos dessa centralização e da eventual saída dessa figura 
de referência já começam a ser sentidos no contexto do Centro de 
Triagem Metropolitana Masculina 2. Os relatos, tanto dos agentes 
quanto das internas, apontam para redução dos acessos a uma sé-
rie de materiais que contribuem para a manutenção da expressão 
da identidade de gênero (MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS, 2020).

Em síntese, ainda que a alternativa seja plausível e eficiente, faz-
-se necessário maior organização dos órgãos competentes e maiores inves-
timentos a fim de criar alas/celas capazes de abarcar a subjetividade dos en-
carcerados queer em todos os estados. Além disso, os funcionários devem ser 
preparados para lidar com essa população, respeitando suas identidades e 
realizando sua função de maneira devida, ou seja, auxiliando na reinserção 
dos presos na sociedade.
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CONCLUSÃO

Cada dia mais as temáticas queer invadem os ambientes, ou melhor, 
exigem presença, já que a população queer sempre existiu. Hoje, a luta é pelo 
direito de expressar sua subjetividade sem medo de ataques, incluindo-se o 
espaço prisional. Nesse contexto, surge a criminologia queer para compreen-
der as particularidades do apenado queer e informar o sistema de modo que o 
mesmo possa alocá-lo.

Considerando o exposto no artigo, fica claro como a situação do 
cárcere LGBTQ+ pode ser degradante quando não se lida com a mesma de 
maneira correta. Os indivíduos desviantes do padrão cis-hétero têm sua in-
tegridade física, psicológica e sexual em maior risco em razão da dinâmica de 
poder que rege o sistema penitenciário – carregada de homotransfobia e pa-
triarcalismo.

Como solução para a referida situação, surgem as alas e/ou celas 
destinadas especificamente para essa população, porém a solução bastante 
positiva na perspectiva das produções existentes sobre o tema carece de re-
gulação devida e investimentos. Questões como a circulação dos maridos e a 
triagem dos encarcerados queer são apenas alguns dos exemplos de proble-
mas anteriormente abordados que exigem maior normatização.

Outrossim, os agentes penitenciários e outros profissionais que 
atuam nas cadeias não estão homogeneamente aptos a lidar com a população 
LGBTQ+ e suas questões queer – ou seja não tratando-os como “outros” – sen-
do preciso investir na formação desses – algo já definido no Art. 10 da Resolu-
ção Conjunta nº 1 do CNPCP – para que situações como as suscitadas pelo De-
partamento de Promoção dos Direitos de LGBT não ocorram:

O despreparo para lidar com os efeitos do aumento da população 
trans com registro civil retificado pode acarretar consequência de-
letérias para essa população. Por exemplo, um homem trans que 
tenha realizado a retificação do prenome e do sexo no seu regis-
tro civil, uma vez recolhido por um agente da segurança pública, 
será encaminhado para uma prisão masculina. Apenas reiteran-
do o óbvio, um ambiente repleto de homens cisgênero configura 
extremo risco para os homens trans, tornando-os alvos dos mais 
diversos tipos de violência física e sexual (MINISTÉRIO DA MU-
LHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2020)
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É também possível pensar em soluções que integrem a popula-
ção carcerária queer e a população carcerária cis-hétero, ao passo que um dos 
principais aspectos da teoria queer é a normalização do desviante para que o 
mesmo não seja mais um corpo distinto, mas sim um corpo que exige parti-
cularidades como qualquer outro. Portanto, atividades coletivas e grupos de 
estudo, por exemplo, podem ser boas vias para catalisar a interação entre es-
ses círculos, permitindo trocas de vivência, gerando mais tolerância e respei-
to entre eles.

Em suma, a criminologia crítica com um caráter queerizado apa-
rece para esclarecer como as barreiras da homotransfobia atravessam as re-
lações no cárcere, além de reiterar como, infelizmente, a função da prisão é 
alocar aqueles que a sociedade despreza. Pelo marcador de sexualidade e/ou 
gênero, LGBTQ+ – já segregados fora do âmbito carcerário – enfrentam difi-
culdades e têm sua subjetividade negada. É nesse contexto que estudos sobre 
criminologia queer como esse são importantes, pois criam base teórica para 
a transformação que se espera num sistema que antes de abrigar detentos, 
abriga pessoas. Essas pessoas são corpos que importam e têm intuitos simila-
res ao de Gabrielly França do documentário já referenciado no artigo, “Passa-
gens: Ser LGBT na Prisão” (2019)8:

Somos seres humanos. Vamos pagar, vamos sair e vamos estar no 
meio da sociedade... E vamos sair melhores. Se entramos piores, 
saímos melhores. A minha meta é essa! Sair, dar a volta por cima e 
mostrar quem realmente é a Gabrielly. É isso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito penal: Intro-
dução à sociologia do direito penal. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Revan. 2002.

BARBOSA, Aline Alves. Sistema carcerário brasileiro: vulnerabilidade da 
população LGBT que cumpre pena privativa de liberdade. Trabalho de 

8.  4 GRUPO SOMOS. Passagens Ser LBT na Prisão. Youtube, 6 de maio de 2019. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=m0Qffx_fGyU> Trecho: 07:00 até 7:12. Acesso em: 30 de maio de 
2022

https://www.youtube.com/watch?v=m0Qffx_fGyU


51

Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurí-
dicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.

BUTLER, Judith. Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y dis-
cursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002.

CORDAZZO, K.; MARONEZ, A. B. C. O sistema carcerário brasileiro e a popu-
lação LGBTQI: uma análise crítica. Revista Científica Somanlu, Doura-
dos, n. 1, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/
somanlu/article/view/7753.

DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas?. Rio de Janeiro: Editora Ber-
trand Brasil, 2018.

Documentário “Passagens: Ser LGBT na Prisão” é resultado da coleta de 
narrativas de pessoas LGBT em privação de liberdade no Brasil. Este cur-
ta-metragem é produto do projeto Passagens – rede de apoio a LGBTs nas 
prisões, financiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos e executado 
pelo Somos – Comunicação, Saúde e Sexualidade. 

(www.somos.org.br/passagens). e de Gênero. https://legis.senado.leg.br/sdlegget-
ter/documento?dm=7651096&ts=1549375047214&disposi tion=inline. Acesso 
em: 29 de maio 2022.

FERREIRA, Isabella Gonçalves. LGBT’s no cárcere: um exemplo de violação 
da dignidade da pessoa humana. 2018.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vo-
zes, 2014. Reimpressão.

GUEDES, D. C. M. A criação de pavilhões específicos destinados a homosse-
xuais masculinos e travestis como forma eficaz de proteção à integridade 
física e psicológica no Estabelecimento Prisional do Município de Vespa-
siano da Região Metropolitana de Belo Horizonte. VirtuaJus, Belo Hori-
zonte, v. 4, n. 6, p. 317-337, 2019. Disponível em: https://periodicos.pucmi-
nas.br/index.php/virtuajus/article/view/21135.

KAIFER, Sandra. Homossexuais contam abusos que sofriam em prisões sem 
separação. O Estado de Minas, 25 nov. 2014. Disponível em: < https://
www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/11/25/interna_gerais,593189/
uma-questao-der espeito.shtml>Acesso em: 30 de maio de 2022

https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/somanlu/article/view/7753
https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/somanlu/article/view/7753
http://www.somos.org.br/passagens)
https://periodicos.pucminas.br/index.php/virtuajus/article/view/21135
https://periodicos.pucminas.br/index.php/virtuajus/article/view/21135
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/11/25/interna_gerais%2C593189/uma-questao-derespeito.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/11/25/interna_gerais%2C593189/uma-questao-derespeito.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/11/25/interna_gerais%2C593189/uma-questao-derespeito.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/11/25/interna_gerais%2C593189/uma-questao-derespeito.shtml


52

MASIERO, Clara Moura. Criminologias queer. In: FRANÇA, Leandro Ayres; 
CARLEN, Pat (Orgs.). Criminologias alternativas. Porto Alegre: Canal 
Ciências Criminais, 2017. p. 153-166.

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. LGBT 
nas prisões do Brasil: Diagnóstico dos procedimentos institucionais e ex-
periências de encarceramento. Secretaria Nacional de Proteção Global, De-
partamento de Promoção dos Direitos de LGBT, Brasília.  2020.

MISKOLCI, Richard. A teoria queer e a sociologia: o desafio de uma analítica 
da normalização. Sociologias, p. 150-182, 2009.

MORAIS, Neon Bruno Doering. GBT e prisões: uma análise criminológico-
-queer do  cárcere pernambucano. 2018

NASCIMENTO, Lucival do et al. Análise crítica acerca da situação dos ape-
nados  LGBT no sistema penitenciário brasileiro. 2020.

PASSOS, Amilton Gustavo da Silva. Uma ala para travestis, gays e seus ma-
ridos: pedagogias institucionais da sobrevivência no Presídio Central 
de Porto Alegre. 2014.

SAKAMOTO, Felipe. CABRAL, Lucas. Transviados no cárcere: um retrato de 
LGBTs no sistema penitenciário. 14º Congresso da ABRAJI, São Paulo, 2018. 
Disponível em: https://www.abraji.org.br/publicacoes/transviados-no-
-carcere-um-retrato-de-lgbts-nosistema-p enitenciario.

TORRES, Joalison Léo. Direitos humanos da população GBT (gays, bisse-
xuais e travestis) no sistema carcerário: análise a partir da realidade da 
penitenciária juiz plácido de souza em Caruaru-PE. 2017.

https://www.abraji.org.br/publicacoes/transviados-no-carcere-um-retrato-de-lgbts-nosistema-penitenciario
https://www.abraji.org.br/publicacoes/transviados-no-carcere-um-retrato-de-lgbts-nosistema-penitenciario
https://www.abraji.org.br/publicacoes/transviados-no-carcere-um-retrato-de-lgbts-nosistema-penitenciario


53

ANÁLISE ECONÔMICA DA LGPD PENAL: 
REFLEXÕES SOBRE A LEI DE PROTEÇÃO 
DE DADOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA 

E DEVIDO PROCESSO PENAL
ECONOMIC ANALYSIS OF LGPD IN CRIMINAL LAW: REFLECTIONS ABOUT 
THE PRELIMINARY DRAFT BILL OF BRAZIL’S GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION FOR PUBLIC SECURITY AND CRIMINAL DUE PROCESS

 
Juliana Feres Diniz Borges

Graduanda em Direito na Fundação Getúlio Vargas

Rio de Janeiro, RJ

Ana Clara Macedo Jaccoud
Graduanda em Direito na Fundação Getúlio Vargas

Rio de Janeiro, RJ

Eduarda Cabeços de Vasconcellos Caldas
Graduanda em Direito na Fundação Getúlio Vargas

Rio de Janeiro, RJ

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar a eficiência e potencial 
de aprovação do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pú-
blica e persecução penal, sob a ótica da Análise Econômica do Direito. Para 
tanto, utilizou-se como metodologia a aplicação dos conceitos da Análise 
Econômica do Direito ao Anteprojeto em questão, bem como o estudo e aná-
lise aplicada de literatura sobre segurança pública e persecução penal. Assim, 
expôs-se a eficiência de uma LGPD na área do direito penal, explorando tam-
bém os pontos de  ineficiência do anteprojeto, em um enfoque tanto nos as-
pectos gerais do Anteprojeto – suas externalidades e a seletividade do sistema 
penal – quanto em seus artigos específicos. Por fim, concluiu-se nos próximos 
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passos, que a própria proposta pode ser viabilizada e trabalhada para promo-
ver a eficiência e aprovação desse Anteprojeto.

Palavras-chave: LGPD Penal. Análise Econômica do Direito. Refle-
xos. Eficiência. Externalidade.

ABSTRACT

This purpose of the present article is to analyze the eficiência and po-
tential approval of the preliminary draft bill of Brazil’s General Data Protec-
tion Regulation for Public Security and criminal prosecution, through an Econo-
mic Analysis of Law perspective. For this purpose, the methodology adopted was the 
application of the concepts from the Economic Analysis of Law, as well as study and 
applied analysis of the literature on Public Security and criminal persecution. In 
this sense, the efficiency of having a LGPD in the Criminal Law field was examined, 
highlighting also the current draft bill’s inefficiency prints, focusing both on its ge-
neral aspects – such as externalities and penal system’s selectivity – and its specific 
sections.  Finally, it was concluded in the next steps that the draft can be enhanced to 
guarantee its approval and efficiency.

Keywords: Data Protection in Criminal Law. Economic Analysis of 
Law. Incentives. Efficiency. Externalities.
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INTRODUÇÃO

A regulamentação da proteção de dados no Brasil consagrou-se a 
partir da entrada em vigor da Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Essa norma, ao regular o tratamento de dados 
pessoais, consubstanciou o direito do cidadão à titularidade destes, reforçan-
do os direitos fundamentais à privacidade e à liberdade. A LGPD representou, 
portanto, um avanço em direção à efetividade dos direitos fundamentais no 
ambiente virtual.

Conceituada a LGPD, parte-se para a sua relação com a esfera pe-
nal. Ao editar essa norma, o legislador optou por excluir determinadas esfe-
ras de sua incidência, como a esfera penal. A norma estabelece, em seu art. 
4º, inciso III, alíneas a e d, que não se aplica ao tratamento de dados quan-
do destinado à defesa nacional, à segurança pública, à segurança do Estado e 
às atividades de investigação e de repressão de infrações penais. No entanto, 
o §1º desse mesmo dispositivo conclama a formulação de legislação especí-
fica, uma vez que considera o âmbito penal imbuído de peculiaridades e res-
salvas que devem ser abrangidas de forma especialmente extensa e cautelosa 
por outro documento.

Em 2019, definiu-se a comissão de juristas dedicada a elaborar o an-
teprojeto da LGPD Penal, buscando analisar as demandas e suas soluções. O 
Anteprojeto foi, então, apresentado pela Comissão, que buscou analisar tan-
to as brechas existentes quanto suas soluções, de modo que o Anteprojeto foi, 
então, apresentado pela Comissão à Câmara dos Deputados em novembro de 
2020 e segue em tramitação na Casa Legislativa. A proposta final apresentada 
consiste em um Anteprojeto amplo, composto por 68 artigos que visam preen-
cher a lacuna legislativa existente em matéria de proteção de dados nos âmbi-
tos de segurança pública e de persecução penal. Dessa forma, parte-se então, 
para o estudo da aplicabilidade da análise econômica sobre o Anteprojeto da 
LGPD Penal.

A Análise Econômica do Direito (AED) consiste em uma análise 
consequencialista do direito, ou seja, o estudo das consequências econômicas 
das decisões jurídicas, levando sempre em consideração a eficiência das nor-
mas legais (ALVAREZ, 2006, p. 50). Ressalta-se   que o Anteprojeto da LGPD 
Penal, se aprovado, consagrará consequências que irradiam sobre   o sistema 
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penal. Dessa forma, a legislação deve ser analisada sob diversas perspectivas, 
a fim de obter consequências mais positivas quando de sua implementação.

Tem-se ainda que, ao considerar-se que parte da existência da per-
secução penal se fundamenta em um viés pro societate, no sentido de que a in-
vestigação se justifica pela ideia de uma proteção da sociedade, pode-se infe-
rir que esse Anteprojeto gerará impactos para toda população. É importante 
notar que essa norma ainda está tramitando e não houve aprovação pelo Le-
gislativo, podendo ser alterada ou até não aprovada. A Análise Econômica do 
Direito – mesmo que seu campo de atuação esteja sendo expandido – ain-
da não é aplicada sobre diversas medidas jurídicas, de modo que a tentativa 
de analisar o Anteprojeto sob esse viés mostra-se inovadora e estimulante ao 
uso desse âmbito jurídico. Para mais, essa análise traz consigo instrumentais 
econômicos, como os conceitos de eficiência e de utilidade, que podem susci-
tar soluções mais adequadas e renovadoras para questões jurídicas em voga.

Nas próximas seções, analisaremos (i) a eficiência da criação de 
uma legislação de proteção de dados na esfera penal; (ii) os impactos regu-
latórios dessa medida; e (iii) os próximos passos para melhor desenvolvê-la. 
Por fim, cabe mencionar que não trataremos de todos os artigos do Antepro-
jeto de Lei de Proteção de Dados, apenas dos que determinamos como mais 
relevantes para este artigo.

1. A EFICIÊNCIA DA LGPD PENAL

Partindo para o estudo da eficiência do Anteprojeto, é preciso en-
tender que a compreensão da eficiência de uma medida, sob a ótica da Aná-
lise Econômica do Direito, depende do nível de bem-estar dos agentes, que 
é baseado na medida da utilidade dos indivíduos (PORTO, GAROUPA, 2021, 
p. 62). O conceito de utilidade vem sendo alterado ao longo da história, mas 
adotaremos aqui o conceito de Jeremy Bentham, que determina a utilidade 
como a ausência de sofrimento de um indivíduo, ou a quantidade de prazer 
dele. (BOTELHO, 2016, p. 44). Diante desse cenário, o cálculo é realizado com 
o objetivo de assegurar que a maior quantidade de indivíduos tenha a maior 
quantidade de prazer possível. Assim, a utilidade extrapola questões monetá-
rias, visto que depende de uma valoração subjetiva.
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Por uma visão econômica, a eficiência baseia-se na busca pela oti-
mização do bem-estar social, o qual é calculado por meio de um somatório 
simples, indicado na fórmula a seguir:

Bem-Estar Social = ∑ utilidade individual dos envolvidos

De acordo com Vilfredo Pareto, uma situação é considerada eficien-
te caso seja impossível alterá-la de forma a melhorar a situação de pelo me-
nos uma pessoa sem piorar a situação de nenhuma outra (PORTO, GAROUPA, 
2021, p. 62). Vale ressaltar, nesse ponto, que a melhoria da situação é avalia-
da de acordo com a concepção e valoração do próprio indivíduo, uma vez que 
cada pessoa dá importâncias distintas para diferentes alterações em suas vi-
das. Nesse sentido, o Ótimo de Pareto corresponde a um cenário em que não 
é possível melhorar a situação de ninguém, sem piorar a de outra pessoa, cor-
respondendo a um ponto de equilíbrio dentro das decisões individuais. As-
sim, este pode ser compreendido como a “situação de eficiência máxima, ou 
seja, onde não é mais possível aumentar o benefício gerado socialmente pelo 
aumento do excedente do produtor e do consumidor” (CASTELAR PINHEIRO; 
PORTO 2019, p.141).

Por sua vez, o conceito de eficiência de Kaldor-Hicks estabelece o 
parâmetro do somatório simples, utilizado na fórmula de bem-estar social. 
Assim, caso o somatório dos níveis de utilidade dos indivíduos envolvidos da 
situação presente dê um resultado maior do que o dado na situação anterior, 
o atual contexto será eficiente. O critério requer que o ganho dos vencedores 
exceda o prejuízo dos perdedores (STRINGHAM, 2001, p. 46). Portanto, sua 
preocupação é o resultado final, enquanto o critério de Pareto é mais restriti-
vo, sendo necessário que todos se beneficiem – ou pelo menos não sejam pre-
judicados pela situação.

Analisando pela ótica de Pareto, ter uma proteção de dados não se-
ria eficiente, visto que há grande dificuldade em ter-se alguma medida apli-
cada em larga escala, a qual não prejudique ninguém (HICKS, 1939, p. 697). 
Com o objetivo de demonstrar referida atribuição, traz-se a questão para o 
âmbito penal: a tipificação de um crime irá, indubitavelmente, prejudicar a 
situação daqueles que serão por ele penalizados, de forma que seria quase 
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impossível criar alguma sanção penal que obedeça os critérios para de efi-
ciência segundo Pareto.

Ainda que a situação de alguns – beneficiados pela tipificação – 
melhore, Pareto não admite uma mudança prejudicial a alguém, de modo que 
a legislação penal sempre será ineficiente pela sua perspectiva. No entanto, 
o direito penal visa à maximização da utilidade da sociedade como um todo, 
objetivando uma proteção que beneficie a maior parte da  população – o fato 
de a lei ser ineficiente para Pareto não significa que ela não deva existir.

Seguindo a visão de Kaldor Hicks, entende-se, aqui, que o adven-
to de uma LGPD Penal beneficiaria mais indivíduos do que prejudicaria, de 
modo que o resultado da fórmula de bem-estar social seria maior do que na 
situação em que não havia proteção. O somatório das utilidades de todos os 
indivíduos que se beneficiam da proteção de seus dados por meio da cria-
ção de um tipo penal – resposta severa pela ultima ratio (ACHUTTI, 2012) – 
é maior do que a perda de utilidade daqueles que lucravam com a utilização 
e divulgação dessas informações. Logo, com o critério de Kaldor-Hicks re-
conhece-se que a criação de uma lei penal de proteção de dados parece ser, 
sim, eficiente. Contudo, ressalta-se que a eficiência aqui analisada referiu-se 
à existência de uma legislação, não sobre as especificidades de um projeto, o 
qual gera reflexos particulares a cada sociedade.

Nesse sentido, a criação de uma legislação que visa à proteção de 
dados na esfera penal apresenta, ainda, reflexos desconhecidos. Como sua 
existência ao redor do globo é escassa e recente não se pode aferir as pecu-
liaridades fáticas de sua implementação. Contudo, a estipulação sobre seus 
efeitos pode ser proveitosa e, posto isto, serão analisados a seguir alguns pos-
síveis reflexos de sua execução, sobretudo, para o direito brasileiro.

1.1. NECESSIDADE E FUNÇÃO DO ANTEPROJETO

Primeiro, tem-se o aumento da consciência popular a respeito da se-
gurança de dados  na atualidade, de modo a potencializar a proteção individual 
dos cidadãos. A formulação de legislações específicas aponta, para a população, 
a importância daquilo que está sendo regulado. A exemplo, tem-se o Código de 
Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Lei 
Geral de Proteção de Dados. Essas legislações, ainda que não tenham suas espe-
cificidades conhecidas pela população, suscitam a ideia coletiva de que os alvos 
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da proteção – como a criança e o adolescente – têm uma gama de direitos, fa-
zendo com que mais pessoas, de modo individual, lutem por eles. Dessa forma, 
a LGPD Penal fomentaria  o respeito da proteção de dados na esfera penal, reti-
rando do Estado seu caráter de único grande combatente e conferindo-o à so-
ciedade, que buscaria, conjuntamente, proteger seus direitos.

Somado a isso, haverá a adequação aos padrões internacionais de 
proteção e ao tratamento de dados na esfera penal. Com relação a esses pro-
tocolos, o  Brasil se encontra muito defasado, o que por muitas vezes impe-
de a colaboração e até a integração com órgãos de investigação e inteligência 
de outros países (KIRA, TAMBELLI, 2022, p. 8). O conteúdo previsto no Ante-
projeto possibilitaria essa aproximação, a qual seria altamente benéfica para 
a segurança da sociedade civil, dado que os recursos envolvidos nesse serviço 
seriam significativamente expandidos. Dessa maneira, a possibilidade de tor-
nar a sociedade civil ainda mais segura pela colaboração com órgãos de inte-
ligência de outros países é um reflexo positivo.

Em terceiro lugar, a existência de uma LGPD Penal que conside-
ra o devido processo legal, os direitos dos réus e dos condenados, é carregada 
de simbolismo. A mobilização diante de um projeto legislativo como este de-
monstra que a atenção do legislador está voltada, também, para os funcioná-
rios do próprio aparato estatal e os crimes que por eles possam ser cometidos. 
Sabe-se que, em contraposição à cultura punitivista do Estado contra a parcela 
marginalizada da população, as elites e os agentes envolvidos no sistema go-
vernamental geralmente recebem um tratamento distinto: o sistema de per-
secução penal brasileiro criou uma verdadeira cultura da impunidade a esses 
autores (LANDIN, 2015). Nesse sentido, a aprovação de uma nova lei que visa 
garantir proteção adicional contra os crimes cometidos pelos agentes que, em 
geral, são tratados com impunidade, transmite uma mensagem de que há uma 
preocupação em enfraquecer essa cultura e de fato responsabilizar quem co-
mete os atos tipificados. Assim, haveria um desincentivo ao cometimento de 
crimes por esses agentes diante da ameaça à cultura da impunidade.

Por fim, a criação de uma legislação específica tende a aumentar 
a segurança jurídica, garantindo a previsão de comportamentos que devem 
ser seguidos pela sociedade (MELO, 2006, p.5.), pois em diversas disposições, 
são estabelecidas as normas e os meios pelos quais serão cumpridas. No caso 
do Anteprojeto da LGPD Penal, com o objetivo de demonstrar o argumento, 
expõe-se o artigo 40:
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Art. 40. As autoridades competentes informarão as hipóteses em 
que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de 
dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas so-
bre a base legal, a finalidade, os objetivos específicos, os procedi-
mentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades.

Como demonstrado, o dispositivo busca a transparência do uso dos 
dados,  explicitando os processos os quais as autoridades competentes devem 
seguir durante o tratamento de dados pessoais. Dessa forma, a exposição dos 
requisitos tende a gerar maior previsibilidade das decisões – uma vez que re-
duz a discricionariedade – e, assim, confere maior segurança jurídica.

2. IMPACTOS REGULATÓRIOS DO ANTEPROJETO

2.1. REFLEXOS NO MERCADO E ECONOMIA

Tendo em mente o que foi visto, é possível perceber como a existên-
cia de uma Lei Geral de Proteção de Dados na esfera penal é eficiente segun-
do a Análise Econômica. Entretanto, o atual anteprojeto, da maneira que está 
formulado, apresenta particularidades que aparentam torná-lo ineficiente do 
ponto de vista econômico. Ao realizar uma análise geral do texto, é possível 
identificar um problema central: a seletividade penal como uma externalida-
de negativa, uma falha de mercado.

As falhas de mercado configuram-se quando há, em um sistema de 
livre mercado, alocação ineficiente dos recursos, pois os indivíduos, ao busca-
rem maximizar sua utilidade, agem contra o interesse coletivo. Dentre as pos-
síveis falhas, destacam-se aqui asexternalidades, que constituem o impacto 
– benéfico ou maléfico – da ação de um agente sobre um terceiro alheio a ela 
(PORTO, GAROUPA, 2021, p. 69).

As externalidades são negativas quando o custo social é maior do 
que o privado, e considera-se custo social o somatório de todos os custos pri-
vados,9 tanto de agentes quanto de terceiros. Por outro lado, as externalidades 
positivas consistem em ações que geram valor para a sociedade, de modo que, 
embora os agentes não considerem terceiros em suas ações, estes são beneficia-
dos pelo ato. Ainda assim, configuram uma alocação ineficiente dos recursos 

9.   Entende-se custo privado como os custos arrecadados pelo ofertante do produto ou serviço.
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em um livre mercado, isto é, uma falha, visto que o resultado da ação não se 
restringe somente aos agentes, mas afeta a coletividade, de forma que os im-
pactos desconsiderados impedem a maximização do benefício social.

Ao realizar uma análise sob uma ótica econômica, com enfoque nas 
externalidades, é possível apresentar hipóteses em que a existência de uma 
Lei Geral de Proteção de Dados na esfera penal produza efeitos negativos para 
além das esferas as quais se pretende alcançar com a sua implementação, de 
modo que se atinjam outras, as quais não haviam sido consideradas na toma-
da de decisão racional.

A partir do momento que há a aprovação do Anteprojeto, é impres-
cindível que a norma seja observada ao produzir e obter as provas durante a 
persecução penal. Assim, caso as regras estabelecidas pelo legislador sejam 
desrespeitadas, as provas obtidas seriam consideradas ilícitas, ou seja, to-
das as consequências geradas por ela seriam nulas de acordo com a teoria dos 
“frutos da árvore envenenada”.

Cumpre ressaltar que uma possível externalidade seria a seletivi-
dade penal. No art. 5º, inciso XXIII é permitido a utilização de tecnologias de 
monitoramento, sendo estas “equipamento, programa de computador ou sis-
tema informático que possa ser usado ou implementado para tratamento de 
dados pessoais captados ou analisados, entre outros, em vídeo, imagem ou 
áudio”. Nesse contexto, surge uma preocupação com relação ao uso de da-
dos biométricos, sobretudo relacionados ao reconhecimento facial. Apesar de 
já existir restrições a esse uso que procuram diminuir os possíveis impactos 
negativos, há uma exceção que permite a utilização do reconhecimento fa-
cial com a finalidade de identificação: quando existir conexão com a ativida-
de de persecução penal individualizada e autorizada por lei e decisão judicial. 
Além da margem de erro intrínseca aos mecanismos de análise biométrica, 
evidencia-se que o aumento do cenário de seletividade do ordenamento jurí-
dico brasileiro será uma clara consequência desse uso.

O National Institute of Standars and Technology (NIST) realizou um 
estudo em 2019 demonstrando que a probabilidade de haver a identificacao de 
rostos negros e asiáticos de forma imprecisa é de 10 a 100 vezes maior que ho-
mens brancos (GROTHER, 2021), e o problema é aumentado ainda mais quan-
do se consideram as mulheres. Ou seja, a inteligência artificial tem a tendên-
cia de reproduzir as questões raciais e de gênero preexistentes na sociedade. 
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Portanto, a margem de erro que existe em tecnologias dessa espécie é somen-
te ampliada para os indivíduos que são historicamente marginalizados, colo-
cando em risco a liberdade de pessoas consideradas inocentes, visto que há a 
possibilidade de o software relatar uma correspondência falsa, resultando na 
acusação de um indivíduo diferente da imagem capturada.10

Dessa forma, evidencia-se que a seletividade penal pode ser vis-
lumbrada como uma externalidade negativa do texto legislativo, pois não foi 
considerado pelo legislador durante a realização do Anteprojeto e constituiu 
um custo muito alto a ser internalizado pela população marginalizada, que 
terá sua liberdade em risco por erros da inteligência artificial.

2.2. AMPLIFICAÇÃO DE INCENTIVOS NÃO 
SANCIONATÓRIOS

Nesse contexto, cabe mencionar que o atual Anteprojeto da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados na esfera penal apresenta, em seu artigo 11, a finali-
dade de controlar a forma que os dados  serão acessados pelas autoridades. 
Ele dispõe de quatro parágrafos, mas o presente artigo se concentra em anali-
sar apenas o primeiro, que admite colaboração voluntária de pessoas  jurídi-
cas de direito privado. Analisa-se:

Art. 11. O acesso de autoridades competentes a dados pessoais con-
trolados por pessoas jurídicas de direito privado somente ocorrerá 
mediante previsão legal, respeitados os princípios desta Lei.

§1º É admitida a colaboração voluntária, quando em conformida-
de com a Lei nº 13.709/18.

À primeira vista, ele parece proteger os dados controlados por pes-
soas jurídicas de direito privado, visto que o acesso só poderá ocorrer me-
diante previsão legal. Assim, ele está protegendo diversos princípios, como o 
princípio da legalidade, impessoalidade e eficiência, além de estar de acordo 
com a Lei de Licitações, por exemplo. 

No entanto, o parágrafo primeiro oferece uma exceção que tem o po-
tencial de se tornar um claro incentivo, mas, ao mesmo tempo, gera um ques-
tionamento acerca de quais serão os possíveis benefícios desta colaboração 

10.  Entende-se como “minoria” os grupos sociais historicamente marginalizados, ou seja, não se considera 
o sentido quantitativo do termo.
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voluntária feita pelas pessoas jurídicas. Ao propor que os dados sejam aces-
sados pelas autoridades mediante colaboração voluntária da pessoa jurídica, 
a redação pode acarretar uma insegurança, uma vez que resulta em um com-
portamento incerto com relação à possibilidade de se obter acesso aos dados. 
Além disso, o  usuário só teria concedido os seus dados para a pessoa jurídica, 
e não com o objetivo de eles serem acessados e utilizados pelas autoridades. 
Assim, esse artigo estaria possibilitando a violação da finalidade consentida 
pelo cliente de forma exclusiva e consciente.

A análise das consequências que esse parágrafo pode gerar está li-
gada a uma teoria aprimorada por John Nash: a Teoria dos Jogos (PORTO, GA-
ROUPA, 2021, p.125). Esta procura entender situações de interação entre indi-
víduos com assimetria de informação diante de alguma decisão, havendo uma 
interdependência, visto que as ações de um jogador influenciam retornos de 
outros. Assim, por meio do pensamento estratégico, Nash busca determinar o 
que os jogadores devem realizar para assegurar o melhor resultado para si pró-
prios, levando em consideração a possível escolha do outro (PORTO, GAROU-
PA, 2021, p.126). O objetivo é chegar a uma decisão ótima, ou seja, aquela que, 
considerando a assimetria de informações, será a mais benéfica possível.

O exemplo clássico da Teoria dos Jogos é o Dilema do Prisioneiro 
(JACKSON ,2003, p. 37), em que dois indivíduos são investigados por auto-
ridades que buscam provas de delitos. Caso nenhum confesse, ambos terão o 
menor tempo de prisão possível. Caso ambos confessem, terão uma pena in-
termediária. No entanto, caso apenas um dos presos confesse,   ele sai ileso, 
enquanto o outro recebe a maior pena. Assim, a maior utilidade individual 
surge da delação, apesar de o companheiro ser preso. Porém, a decisão ótima 
seria a confissão, porque, embora recebam uma pena superior à relativa ao 
seu silêncio, não terão a maior pena possível, ao mesmo tempo que o parceiro 
sai livre. Diante disso, a teoria demonstra que, como as pessoas buscam sem-
pre maximizar suas utilidades, o jogador tende a delatar o comparsa, ajudan-
do as autoridades na investigação. Ainda, essa escolha também é feita basea-
da na possibilidade de o comparsa delatá-lo e o jogador ficar na pior situação 
possível para ele.

Essa lógica, por exemplo, também é aplicada no direito penal pela 
delação premiada (Lei nº 12.850/13), que concede benefícios aos indivíduos 
que, voluntariamente, colaboram com a investigação policial e com o processo 
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criminal. Essa colaboração advém das informações relevantes e antes desco-
nhecidas, como nomes de coparticipantes e localização de prova. Consequen-
temente, há uma “troca de favores”, em que o réu é beneficiado pelo abranda-
mento das sanções normalmente impostas.

Assim, a delação premiada funciona na lógica da Teoria dos Jogos: 
o réu sabe que, se colaborar com a investigação, terá seu prejuízo diminuído. 
Caso decida não compartilhar as informações, o seu custo será maior, visto 
que não será beneficiado. Além disso, ao participar de um esquema complexo, 
ele pode entregar outras pessoas envolvidas não só para assegurar que terá 
sua pena diminuída, mas também para garantir que elas não façam o mesmo 
com ele. Dessa forma, de maneira análoga aos prisioneiros, o réu pode ser le-
vado a delatar detalhes, a fim de assegurar a melhor situação possível para si.

Diante do exposto, o §1º do art. 11 tende a virar uma forma de dela-
ção premiada, devido ao advérbio “voluntariamente”. Cabe questionar aqui qual 
exatamente será o benefício dessa entrega voluntária de dados; não há nenhum 
limite na legislação para essa obtenção de dados, não dizendo expressamente 
até que ponto essa colaboração pode ser considerada válida. Ou seja, o compar-
tilhamento dos dados vai funcionar de acordo com a Teoria dos Jogos e parece 
haver uma alta probabilidade de ele se tornar uma ferramenta para que as pes-
soas jurídicas assegurem acordos mais favoráveis em casos de violação da LGPD, 
o que pode levar à insegurança não só jurídica, mas também dos usuários que 
poderão observar um padrão de impunidade advindo dessa possibilidade.

Outro fator importante a ser ressaltado é a probabilidade de ser 
criado um cenário influenciado pela corrupção entre as autoridades, sobretu-
do entre as empresas privadas e entes estatais. Nesse âmbito, ao fornecer da-
dos, essas empresas podem ser favorecidas, por meio de esquemas, em que 
o compartilhamento “voluntário” na verdade seja orquestrado para recebi-
mento de benefício. Consequentemente, esse fato pode acarretar um desvio 
de finalidade, pois esse compartilhamento voluntário pode ser também utili-
zado de má-fé.

Torna-se evidente, portanto, como a formulação do artigo 11 é pro-
blemática e, ao ser analisada à luz da Teoria dos Jogos (FIANI, 2015, p. 1), pode 
se tornar um mecanismo utilizado em delações premiadas, mas dando vazão 
à corrupção entre pessoas jurídicas e autoridades e a disponibilização dos da-
dos dos usuários que não foram cedidos para essa finalidade.
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2.3. INFLUÊNCIA NO SISTEMA PENAL

Cabe ainda analisar o artigo 66 do Anteprojeto. Nesse artigo, foi 
concretizada a  escolha do Legislador por tutelar o infringimento às previsões 
de proteção de dados na persecução penal no escopo de responsabilização do 
Direito Penal. Isso porque o artigo 66 estabelece a adição de uma emenda ao 
Código Penal, que estipula a adição do Art. 154-C, que se tipifica a distribui-
ção não autorizada de dados pessoais para obtenção de vantagem indevida 
ou para causar prejuízo sob o titular dos dados, estipulando uma pena de re-
clusão para esse crime. Destaca-se o Art. 154-C, in verbis:

Art. 154-C. Transmitir, distribuir, usar de forma compartilhada, 
transferir, comunicar, difundir dados pessoais ou interconectar 
bancos de dados pessoais sem autorização legal para obter vanta-
gem indevida ou prejudicar o titular dos dados ou a terceiro a ele 
relacionados: (NR)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro), anos e multa. (NR) Pará-
grafo único. Aumenta-se a pena de um a dois terços se: (NR) I - os 
dados pessoais forem sensíveis ou sigilosos; (NR)

II - o crime for praticado por funcionário público em razão do 
exercício de suas funções. (NR)

Cumpre destacar aqui que, antes mesmo de o Anteprojeto ser ela-
borado, a LGPD já continha uma lógica incentivos ao não cometimento de 
ações contrárias às suas previsões. Para tanto, os artigos 42 e 43 da Lei nº 
13.709/18 estipulam a reparação dos danos causados pela distribuição e ma-
nutenção indevida de dados por meio da responsabilidade civil objetiva. Esse 
modo de responsabilização civil é caracterizado pela necessidade de com-
provação de três requisitos: conduta (existência de ação ou omissão), dano 
causado e nexo de causalidade entre conduta e resultado, não sendo exigido, 
portanto, a demonstração da culpa do agente. Portanto, conclui-se que esse 
modelo de responsabilização, por si, oferece incentivos à precaução em rela-
ção ao tratamento de dados, visto que qualquer vazamento já incorreria em 
responsabilização objetiva, dado que não é necessário existir culpa do agente.

Essa conclusão se fortalece ao analisar a matéria à luz da AED, pois 
como entende o ser humano como um ser racional, que busca maximizar sua 
eficiência e consequentemente minimizar seu dano, entende-se que a res-
ponsabilização civil objetiva oferece estímulos para maiores precauções no 
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tratamento de dados e adiciona um alto custo de oportunidade à distribuição 
indevida de dados.

A partir disso, levanta-se o questionamento de se a tutela dessa 
mesma ação indevida que a LGPD trata com a responsabilidade civil objeti-
va, no Anteprojeto, deveria ser tutelada pelo Direito Penal. Para responder à 
questão, recorre-se ao princípio da ultima ratio do Direito Penal. Esse princí-
pio determina que as normas do Direito Penal apenas se aplicam quando e na 
medida em que apenas ela seja capaz de evitar o ilícito, de modo que todas as 
demais esferas já tenham esgotado sua atuação possível (COUTINHO, 1998). 
Assim, entende-se que se houver outra maneira eficaz de se prevenir o ilíci-
to, não deve caber a lei penal, pois consiste no regime mais gravoso possível.

Aplicando esse princípio à norma em questão, tem-se que, confor-
me estabelecido, ao compor a LGPD, o legislador fez a escolha de tutelar as 
infrações na esfera civil sob o escopo da responsabilidade civil objetiva. Pela 
lógica de que o homem é um ser racional, essa responsabilidade já oferece in-
centivos o suficiente para a não incorrência no ilícito. Portanto, pelo princí-
pio da última ratio, o Direito Penal não deveria ser aplicado, pois a esfera civil 
seria suficiente para prevenir o ilícito (GIACOMOLLI, 2006, p. 48). É com-
preensível que, por se tratar do tratamento de dados na esfera penal, enten-
da-se inicialmente que deveria ser aplicado também o Direito Penal para o 
não cumprimento das previsões. No entanto, existindo uma outra esfera, a ci-
vil, eficaz na realização da prevenção, conclui-se aqui que a existência de tipo 
para a matéria se demonstra em desacordo com esse princípio.

3. PRÓXIMOS PASSOS

Expostas as reflexões acerca do Anteprojeto da LGPD Penal, anali-
sam-se, então, os próximos passos. Como mencionado na introdução, toda a 
ponderação aqui realizada acerca dessa norma estrutura uma análise conse-
quencialista, que obteve a conclusão de que o Anteprojeto possui falhas tanto 
em sua generalidade, quanto em artigos específicos.

Frente a isso, sugere-se aqui que o Anteprojeto seja reenviado para 
a Comissão de Juristas que o elaborou, incluindo-se nesse corpo de juristas, 
se possível, acadêmicos especializados em Análise Econômica do Direito. A 
partir disso, aconselha-se que os problemas aqui apontados sejam avalia-
dos visando uma reformulação dos artigos discutidos, de maneira a garantir 
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a eficiência do projeto. Com isso em mente, um ponto a ser debatido deve ser 
a diminuição do âmbito de incidência do tipo penal. Essa reformulação deve 
ser efetivada com o seguinte viés: o Anteprojeto da LGPD Penal surge para au-
xiliar na definição dos direitos de propriedade no tratamento de dados relati-
vos à persecução penal, devendo seu fim último ser, portanto, criar incentivos 
para a valorização do direito à privacidade, bem como o desincentivo ao vaza-
mento de dados.

CONCLUSÃO

Em síntese, utilizou-se a Análise Econômica do Direito para deter-
minar se o Anteprojeto da LGPD Penal – aqui conceituado como a norma em 
tramitação que regula o tratamento de dados na esfera penal – deve ser alte-
rado, analisando, para tanto, sua eficiência e utilidade.

Ao analisar o conceito de eficiência com base nos critérios de Pare-
to e Kaldor-Hicks, evidenciou-se, ainda, que a criação de uma LGPD na esfera 
penal cumpre os critérios de eficiência segundo Kaldor-Hicks, visto que traria 
uma maior utilidade para mais indivíduos. Em outra análise, a criação de um 
Anteprojeto de LGPD Penal pode gerar reflexos positivos para a sociedade na 
medida em que estimula a consciência popular a respeito de precauções para 
a proteção de seus dados. Ainda, tem-se que a legislação pode colaborar com 
o combate à cultura da impunidade do Brasil, assim como contribui para a se-
gurança jurídica.

Além disso, foi possível compreender que o Anteprojeto, no atual 
formato, criou como externalidade negativa um reforço à seletividade penal. 
Ao permitir em algumas hipóteses o uso de tecnologias de monitoramento 
para fins de segurança pública, abriu-se uma brecha para identificar pessoas 
que cometeram crimes por meio de ferramentas de reconhecimento facial, 
as quais são altamente mais imprecisas para rostos negros, asiáticos e femi-
ninos em comparação aos homens brancos. Desse modo, surge como exter-
nalidade negativa um reforço  à seletividade penal, dado que a imprecisão 
dos mecanismos nesses casos constitui um risco para a liberdade dos indiví-
duos historicamente marginalizados na sociedade, os quais precisarão arcar 
com o custo produzido por essa falha.
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Ademais, a desvantagem da proposta de regulamentar a proteção 
de dados pelo tipo penal está relacionada com o problema do superencarcera-
mento, que traz efeitos ineficientes tanto  para a perspectiva de Kaldor-Hicks, 
quanto para a de Pareto. Vislumbrou-se, também, que o Art. 11 poderá ser pro-
blemático, visto que há a possibilidade de a colaboração voluntária da pessoa 
jurídica, além de utilizar dados de seus usuários para outra finalidade distin-
ta daquela para a qual foram fornecidos, funcionarem na lógica da Teoria dos 
Jogos e facilitarem a corrupção entre as empresas e as autoridades.

Por fim, sugere-se que os próximos passos sejam reenviar o ante-
projeto para uma nova Comissão de Juristas que inclua acadêmicos da Aná-
lise Econômica do Direito, tendo em mente, dessa vez, que a finalidade da 
LGPD Penal é ajudar na definição dos direitos de propriedade e desincentivar 
o vazamento de dados pessoais.
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RESUMO

O avanço exponencial das tecnologias por intermédio da Ciência 
da Computação é notório, no entanto o Direito Processual Penal brasileiro 
ainda não estabelece parâmetros legais para um direito de proteção de da-
dos voltado para uma persecução penal adequada e garantista. Nesse senti-
do, o presente trabalho visa primeiro apresentar algumas considerações crí-
ticas sobre parâmetros gerais de onde legislação brasileira se encontra. Após, 
uma análise de como são utilizados os dados na persecução penal partindo 
do neocolonialismo. Ainda, expõe a necessidade de uma regulação específica 
sobre a matéria, restringindo-se ao reconhecimento facial, além de definir al-
guns dos parâmetros que não podem ser ignorados pelo legislador ou mesmo 
pelos operadores do Direito.

Palavras-chaves: Persecução Penal. Reconhecimento Facial.
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ABSTRACT

The exponential advance of technologies through Computer Science is 
notorious, although, the Brazilian Criminal Procedural Law hasn’t established le-
gal parameters yet to a protection right of data leaning towards an adequate and 
warranted procedural law. In that sense, this present work envisions to represent 
some critical considerations about the general parameters where the Brazilian le-
gislation is found. Therefore, an analysis of how the data in procedural law is co-
ming from neocolonialism. Yet, it shows the necessity of a specific regulation about 
the subject, narrowing down to facial recognition, in addition to defining some of 
the parameters which can’t be ignored by the legislator or even by the lawmakers.

Keywords: Procedural Law. Facial Recognition.
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INTRODUÇÃO

A ciência da computação obteve avanços recentes disseminados 
a diversos segmentos sociais. Isso implica mudanças nas interações sociais, 
econômicas, governamentais, merecendo destaque as relações de poder. 
Diante da imensa quantidade de informações no mundo da pós-modernida-
de, sobretudo nas relações interpessoais,11 contempladas por meio da tecno-
logia – transparecemos à perda do anonimato por cortesia da internet.

Assim, é compreensível a dificuldade de incorporar a proteção jurí-
dica de dados  pessoais à persecução penal – bem como na segurança pública 
– que se dá pela ampla publicidade do processo penal. Tão logo, a proteção de 
dados efetiva deve ser repensada, especialmente a forma como as atividades 
de segurança pública e persecução penal são realizadas no Brasil.

Ademais, o Brasil adotou caracteres do modelo europeu de prote-
ção de dados – o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu (GDPR). 
Seguindo a normativa europeia, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) ex-
clui do âmbito de sua aplicação os casos de tratamento de informações para 
segurança pública e persecução penal (LAPIN, 2021). No entanto, não há ain-
da, no ordenamento brasileiro, legislação específica sobre a matéria, ainda 
que a Lei n°13.709/2018 (LGPD) contenha a exigência em seu art. 4°, III. Se-
guindo essa premissa normativa, há um anteprojeto,12 que por sua vez, de-
monstra-se repleto de lacunas legislativas.

11. Nesse sentido, o fator humano tem sido desconsiderado diante da ambição pela imediatividade e simplificação de 
processos complexos utilizando-se da tecnologia como solução rápida (e tida como simples) para todos as questões, 
desprezando, in casu, a magnitude de todos os impactos do processo penal enquanto limitador do poder estatal. Sobre o 
tema, Juarez Tavares expõe: “Não se quer definir a violência, o que se quer é combatê-la, mas combatê-la sem eliminá-la. 
Essa contradição que se opera no Estado globalizado fortalece, como consequência, a identificação entre violência e cri-
minalidade. Como o Estado já não mais poderá erradicar a violência, que está presente não apenas nas relações interpes-
soais, mas na própria forma como é encarada pelo poder político, é fácil compreender como, da redução de seus modos 
de aparecimento, se caminha para a utilização de certo modo arbitrário de justificação dos meios de seu combate, muitas 
vezes centrados em meras expressões linguísticas.” – TAVARES, Juarez. A Globalização e os problemas de segurança pública. 
Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. n. 0, v. 1, 2004. p. 127-142 / Ciências Penais Revista da 
Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais.

12. Expõem GLEIZER, MONTENEGRO E VIANA: “Em veículos de comunicação do país e na própria Exposição de Moti-
vos ao Anteprojeto, tem-se apelidado o documento de “LGPD Penal”. (...) Essa denominação, contudo, é imprecisa. Ela 
sugere, erroneamente, que o âmbito de regulação do Anteprojeto seria a proteção de dados no direito penal ou, no má-
ximo, também no direito processual penal. O título não faz jus à proteção de dados na segurança pública, que não é uma 
atividade de natureza penal. Isso, inclusive, reforça (...) o direito se segurança pública e sua correspondente discipli-
na ainda estão por ser desenvolvidos no Brasil. Por essa razão, optamos por uma denominação neutra: Anteprojeto.” – 
GLEIZER, Orlandino. MONTENEGRO, Lucas. VIANA, Eduardo. O direito de proteção de dados no processo penal e na seguran-
ça pública. 1. Ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2021. P. 20.
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No que se refere ao processo penal, exige-se do legislador a tare-
fa de garantir standards de proteção para reduzir a vulnerabilidade do titular 
dos dados (in casu, registros fotográficos), especialmente em razão do adven-
to de novas tecnologias e das possibilidades de tratamento que oferecem aos 
órgãos de segurança pública e persecução penal.

Nesses termos, o presente trabalho busca trazer indagações do pre-
sente e futuro de tecnologias na persecução penal com foco no reconheci-
mento facial, consistindo o problema de pesquisa em averiguar se há e, em 
caso positivo, quais são os limites jurídicos a esse procedimento.

A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. No primei-
ro tópico, é traçado um panorama geral acerca do direito de proteção de da-
dos na persecução penal. Após, é abordado o papel da inteligência artificial 
no processo penal frente ao neocolonialismo. Ao final, são feitos apontamen-
tos quanto ao reconhecimento facial utilizado na persecução penal e segu-
rança pública, além do policiamento preditivo, analisando-se os direitos dos 
afetados pelo levantamento de dados, tomando posição no debate.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. UM PANORAMA ACERCA DO DIREITO DE PROTEÇÃO 
DE DADOS NA PERSECUÇÃO PENAL

Cabe destacar que as intervenções estatais no âmbito da proteção 
de dados têm efeitos relevantes nas atividades de segurança pública e perse-
cução de crimes, uma vez que as informações levantadas pelo Estado podem 
ensejar intervenções mais severas no ordenamento jurídico. Sobretudo, a res-
trição de liberdade com base em informações obtidas a partir de dados pes-
soais. Dessa forma, afasta-se a possibilidade de aplicação de um modelo ge-
ral de proteção de dados que desconsidere as particularidades da segurança 
pública e do processo penal.13 Dito de outra forma, não é possível se valer de 
critérios gerais (LGPD) para a atividade persecutória do Estado. Nessa linha, 

13. Nessa linha, Aury Lopes Jr.: “pensam tudo desde o lugar do processo civil, com um olhar viciado, que conduz a um 
engessamento do processo penal nas estruturas do processo civil. Todo um erro de pensar, que podem ser transmitidas 
e aplicadas no processo penal as categorias do processo civil” ainda, o autor: “são a ausência de liberdade e a relação de 
poder instituída (em contraste com a liberdade e a igualdade) os elementos fundantes entre o processo civil e o penal.” - 
Junior, Aury Celso Lima L. Fundamentos do processo penal. p.22 Disponível em: Minha Biblioteca, (7th edição). Editora Sa-
raiva, 2021.



75

desde logo, deve-se optar por um regramento específico em matéria policial e 
jurídico-penal. A fim de libertar o processo penal das amarras do processo ci-
vil, in casu, afastando a persecução penal do regime geral de proteção de da-
dos. Afinal, como lembra Geraldo Prado (2014):

O equilíbrio proporcionado pela atuação defensiva e a disciplina 
probatória são indispensáveis em um processo penal no estado de 
direito. Em outras palavras, o processo penal regido pela presun-
ção de inocência, que se desenvolve no marco do contraditório, 
nutre-se da necessária disciplina probatória. Sobre standards pro-
batórios, Taruffo sinaliza a distinção fundamental entre o proces-
so civil e o penal, neste campo, aludindo ao fato de que neste últi-
mo estão em jogo as garantias do imputado.

Não obstante, o levantamento de dados merece um recorte além 
do seu lugar na persecução penal. Desse modo, torna-se imprescindível uma 
filtragem constitucional, isto é, na mesma linha quanto ao fundamento jus-
tificador da existência do processo penal democrático. Dessarte, o processo 
como instrumento em prol da eficácia de um sistema de garantias  mínimas 
pensado a partir de uma lógica de redução de danos (LOPES JUNIOR, 2021).

Logo, diante do imperativo jurídico de proteção dos indivíduos e a 
sociedade de promover os fins que lhe incumbem, o Estado pode ser ver for-
çado a adentrar nesses espaços individualmente protegidos. No entanto, ele 
necessitará de uma justificação especial. Desse ponto, extrai-se o conceito de 
infiltração on-line no processo penal (GRECO; GLEIZER, 2020).

Assim, é imperiosa a exigência de proporcionalidade para a con-
fecção de normas autorizativas de intervenções informacionais, dado que os 
órgãos da administração pública utilizam do tratamento de dados pessoais 
como meio para perseguir certos fins como a garantia da segurança pública 
ou a confirmação de uma suspeita no processo penal.14

Portanto, o juízo de proporcionalidade decorre da relação de meio 
e fim, bem como pressupõe o conhecimento das finalidades da ação esta-
tal interventiva. Isto posto, as intervenções informacionais atingem direitos 

14. Nessa linha: “O que fundamenta a possibilidade de um indivíduo ser penalmente investigado/processado é o grau de 
suspeita que recair sobre ele. Não por outra razão, é natural que também o nível das intervenções que o indivíduo deva su-
portar esteja em direta relação com esse grau de suspeita. O legislador brasileiro não está vinculado a uma categorização 
dogmática específica, mas aquela desenvolvida na dogmática processual penal alemã parece-nos servir como boa dire-
ção. As normas da StPO diferenciam três tipos de suspeitas, para distintas fases e medidas processuais: a suspeita inicial, 
a suspeita forte e a suspeita suficiente.” – GLEIZER, MONTENEGRO, VIANA. Op.cit., p. 112.
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fundamentais que protegem as condições para um livre desenvolvimento da 
personalidade, em que esses direitos garantem a previsibilidade do indiví-
duo, uma vez que precisa saber o que será feito por intermédio de seus da-
dos. Assim, exige-se que o propósito da intervenção esteja determinado de 
antemão (GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA, 2021).

Desse pressuposto extrai-se que: se o propósito da intervenção está 
determinado no instante do levantamento dos dados, não se pode posterior-
mente – pelo menos, não sem um fundamento adicional – dar aos dados tra-
tamento diverso daquele que fundamentou o levantamento. Designa-se en-
tão, a vinculação finalística (GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA, 2021). Logo, 
toda medida de tratamento de dados pelo Estado está vinculada à finalidade 
que condicionou o levantamento de dados. Cada alteração de finalidade é um 
ato interventivo autônomo. Assim, esse novo ato também carece de expressa 
autorização legal. Dessa forma, a ideia de vinculação finalística não institui 
um obstáculo insuperável, mas um importante limite ao desvio de finalidade, 
qual seja, a exigência de fundamento legal autônomo (GLEIZER; MONTENE-
GRO; VIANA, 2021).

Por fim, cumpre evidenciar que o relatório de impacto à proteção 
de dados (RIPD) é um processo indispensável de avaliação de impactos so-
bre a privacidade e proteção de dados gerados por uma abordagem de le-
vantamento de dados. São feitos em consulta com as partes interessadas, de 
modo a impulsionar a adoção de medidas preventivas necessárias para evitar 
ou minimizar os impactos negativos do tratamento de dados pessoais (GLEI-
ZER; MONTENEGRO; VIANA, 2021) – na ocasião da persecução penal, a res-
trição da liberdade.

Cumpre ressaltar que, além da função preventiva de direitos o RIPD 
reduz os custos de implementação de projetos que envolvem tratamento de 
dados pessoais. Essa economia decorre da detecção de potenciais ameaças, 
possibilitando o desenvolvimento de salvaguardas  antes da efetiva imple-
mentação do projeto (LAPIN, 2021), sendo essencial refletir sobre a necessi-
dade de o ordenamento jurídico estipular procedimentos mínimos a serem 
adotados pelas autoridades competentes a fim de minimizar os impactos da 
abordagem preventiva, com a solidificação de fundamentos da disciplina de 
dados pessoais em atividades de segurança pública com viés garantista.
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2.2. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FRENTE A CONTEXTO 
DE COLONIALIDADE NEOLIBERAL E SEUS IMPACTOS NO 
PROCESSO PENAL BRASILEIRO

Cabe considerar que, para que a IA se desenvolvesse e chegasse ao 
patamar em que se encontra hoje (bem como para que continue em constan-
te evolução), foi e é fundamental que exista uma coleta constante e massiva 
de todas as informações possíveis, características  pessoais como: idade, sexo, 
históricos familiares, dados genômicos, entre outras informações.

Fato é que são esses dados que alimentam o big data para que sis-
temas algorítmicos engendrados nas estruturas de IA operem. Assim, é pos-
sível descrever diferentes tipos de algoritmos que têm sido aplicados, como 
(i) exatos – que codificam a melhor solução para um problema ou aquela que 
melhor se aproxima da solução almejada; (ii) determinísticos – que apresen-
tam comportamento e resultados previsíveis e não probabilísticos; e (iii) pre-
ditivos – que baseados em dados coletados no passado realizam análises es-
tatísticas para prever o futuro (SOUZA, 2021).

Não obstante, no processo penal brasileiro, o reconhecimento foto-
gráfico já apresenta tamanha fragilidade enquanto meio de prova que, além 
de vulnerável ao fenômeno da indução  e das falsas memórias, também é es-
cancaradamente suscetível à influência do racismo estrutural. Nesse sentido, 
é imperioso retomar as considerações de Silvio Almeida (2021):

Naturaliza-se a figura do inimigo, do bandido que ameaça a inte-
gração social, distraindo a sociedade que, amedrontada pelos pro-
gramas policiais e pelo noticiário, aceita a intervenção repressi-
va do Estado em nome da segurança, mas que, na verdade, servirá 
para conter o inconformismo social diante do esgarçamento pro-
vocado pela gestão neoliberal do capitalismo.

Ainda, considera o autor:

O esfacelamento da sociabilidade regida pelo trabalho abstrato e 
pela “valorização  do valor” resulta em terríveis tragédias sociais, 
haja vista que o movimento da economia e da política não é mais 
de integração ao mercado – há que se lembrar que na lógica liberal 
“o mercado” é a sociedade civil. Como não são integrados ao mer-
cado, seja como consumidores ou como trabalhadores, jovens ne-
gros, pobres, moradores de periferia e minorias sexuais serão viti-
mados por fome, epidemias ou pela eliminação física promovida 
direta ou indiretamente pelo Estado.
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2.3. O RECONHECIMENTO FACIAL NA PERSECUÇÃO PENAL 
E SEGURANÇA PÚBLICA

Diante disso, é indeclinável necessidade de uma ponderação minu-
ciosa acerca da problemática questão da implementação da IA no processo 
penal enquanto recurso disposto para segurança pública na atividade perse-
cutória. A rigor, existência (ou não) de um ser humano por si só pode gerar (e 
gera) dados. Ainda, dados só conseguem produzir informação quando lhes é 
atribuído um sentido (BOEING; DA ROSA, 2020). E, assim como todo o com-
plexo de relações, no processo penal também há tratamento de dados. Nessa 
linha,  Gleizer, Montenegro e Viana (2021, P.106):

É possível dizer sem exagero que, em todas as fases do processo pe-
nal, há tratamento de dados pessoais. Por si só, o processo penal é 
um conjunto organizado de informações necessárias para a desco-
berta da verdade sobre um fato pretérito. O trabalho dos órgãos de 
persecução penal envolve majoritariamente o processamento de 
dados pessoais das mais variadas naturezas: levantamento de in-
formações, armazenamento de documentos, gravação de audiên-
cias, publicação de decisões, acesso aos autos, expedição de ofícios, 
compartilhamento de provas, divulgação, eliminação e inutiliza-
ção de dados pessoais, requisição de registros criminais etc. Por 
essa razão, é impróprio ou inconsequente pensar a proteção de da-
dos no processo penal apenas para a investigação criminal (como 
sugere a própria nomenclatura adotada para o Anteprojeto de Lei 
de Proteção de Dados para a segurança pública e investigação cri-
minal). Além disso, ao longo do processo, dados  pessoais não são 
apenas colhidos, mas também produzidos. O termo de indicia-
mento, a peça acusatória (denúncia ou queixa-crime), a sentença, 
os acórdãos etc., todos contêm dados pessoais.

Doravante, há a implementação do reconhecimento facial na ativi-
dade persecutória. Trata-se de um método biométrico cuja tecnologia utiliza-
da para meio de comparação e checagem de uma caraterística humana com 
uma informação armazenada anteriormente em banco de dados tem por ob-
jetivo principal permitir acesso à identificação de um indivíduo com maior 
precisão.15 Não obstante, os dados biométricos, como estabelece o art. 5°, II da 

15. HORA, Ana Carolina da. Reconhecimento facial: você sabe o que é como funciona? Disponível em: https://bitniks.com.
br/reconhecimento-facial-voce-sabe-o-que-e-como-funciona/. Acesso em: 10 ago 2021. Ainda, sobre o assunto: “Alguns 
segundos é tempo suficiente para que um algoritmo de reconhecimento facial reconheça uma pessoa, correlacionando 
seu rosto com milhões de faces de um banco de dados. Caso seja procurada pela Justiça, a pessoa pode ser abordada pela 
polícia dentro de alguns minutos. Se for muito parecida com uma, também.” – Sob críticas por viés racial, reconhecimen-
to facial chega a 20 estados – Folha. O panóptico. Disponível em: https://opanoptico.com.br/sob-criticas-por-
-vies-racial-reconhecimento-facial-chega-a-20-estados-folha/. Acesso em: 10 ago 2021.

https://bitniks.com.br/reconhecimento-facial-voce-sabe-o-que-e-como-funciona/
https://bitniks.com.br/reconhecimento-facial-voce-sabe-o-que-e-como-funciona/
https://opanoptico.com.br/sob-criticas-por-vies-racial-reconhecimento-facial-chega-a-20-estados-folha/
https://opanoptico.com.br/sob-criticas-por-vies-racial-reconhecimento-facial-chega-a-20-estados-folha/
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LGPD, são dados pessoais sensíveis. Entretanto, na forma do art. 4°, III da re-
ferida lei, a LGPD não se aplica ao tratamento de dados para fins exclusivos de 
segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de in-
vestigação e repressão de crimes.

É cabível ponderar16 que, diante dos avanços no setor da automa-
ção, o argumento da mecanização sob os argumentos da ausência de vieses e 
imparcialidade das tecnologias são falhos. Não obstante, fato é que, sistemas 
de profiling apresentam vieses discriminatórios e reproduzem muito dos es-
tigmas mais crônicos.

Cabe evidenciar que há uma regra existente no direito compara-
do sobre a prestação de informações com relação ao uso de câmeras de vigi-
lância, em que cada dispositivo necessita da disponibilização das condições 
de vigilância pelo controlador e, também, seu nome e seus dados de conta-
to. Essa premissa é indispensável, uma vez que se almeja transparência. Para 
isso, é importante que o indivíduo saiba quem é o responsável pela câmera 
que grava sua imagem, e isto só se torna possível com as informações expos-
tas junto ao equipamento (GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA, 2021).

Ainda, estudos chamam atenção para os riscos identificados em 
sistemas preditivos vinculados a seu potencial discriminatório, sobretudo 
no que diz respeito a vieses racistas ou de gênero – o que reflete uma preo-
cupação em superar a ultrapassada ideia de que esses sistemas seriam neu-
tros (LAPIN, 2021). De fato, o reconhecimento fotográfico17 pode ser compro-
metido, já que a qualidade das informações gravadas na memória humana é 

16. Neste sentido, Lorna Roth desenvolveu uma pesquisa, que aborda questões relacionadas com os aplicativos de re-
conhecimento facial, que demonstraram falhas em diversos momentos, não reconhecendo o rosto de pessoas negras 
ou classificando-as de maneira, no mínimo, imprópria e racista – ROTH, Lorna. Looking at Shirley, the Ultimate Norm: 
Colour Balance, Image Technologies, and Cognitive Equity. Disponível em: https://cjc-online.ca/index.php/journal/article/
view/2196. DOI: https://doi.org/10.22230/cjc.2009v34n1a2196.

17. Sobre o tema, Matida e Cecconello: “No Brasil, o reconhecimento a partir de fotografia é realizado de dois modos: o 
show-up e o álbum de suspeitos. No show-up fotográfico, apresenta-se uma foto do suspeito à vítima/testemunha, que é 
solicitada a dizer se é ou não o autor do delito (Stein; Ávila, 2015). Seja presencial ou fotográfico, o problema do show-up 
reside na falta de alternativa para que a vítima/testemunha possa comparar rostos. Em um show-up a vítima pode chegar 
a reconhecer o suspeito como autor do crime simplesmente em razão de apresentar características semelhantes ao autor 
(p. ex., o mesmo corte de cabelo). O show-up é um procedimento notoriamente sugestivo e, por representar grande risco 
a falsos reconhecimentos, é constantemente desaconselhado por pesquisadores como procedimento de reconhecimento 
(Cecconello; Stein, 2020; Clark, 2012; Wells et. al., 2020;). Além do show-up, o álbum de suspeitos também é recorrente-
mente utilizado nas investigações criminais. Trata-se de peça fundamental da rotina policial. Por meio dele, uma plura-
lidade de suspeitos é apresentada ao mesmo tempo. Se uma vítima de roubo procura ajuda em uma delegacia, a ela será 
exibido um álbum com inúmeros indivíduos previamente selecionados pelas autoridades policiais. Não há clareza quan-
to ao que serve de razão para que alguém passe a compor um álbum de suspeitos.”  – MATIDA, Janaina. CECCONELLO, 
William. Reconhecimento fotográfico e presunção de inocência. Rev.

https://cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/2196
https://cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/2196
https://doi.org/10.22230/cjc.2009v34n1a2196
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degradável, flexível e maleável. Dessa forma, é preciso considerar o risco de 
falsas memórias. Assim, aumenta-se a probabilidade de incidência dos falso-
-positivos e falso-negativos,  isto é, à absolvição de culpados e à condenação 
de inocentes (CECCONELLO; MATIDA, 2021).

No entanto, na esfera automatizada, expõem BOEING e MORAIS 
DA ROSA (2020):

Fica evidente, destarte, que projetar modelos é uma tarefa per-
meada por subjetividade, ainda que seu grau possa variar de acor-
do com o tipo de processo a ser modelado. Em todo caso, para que 
um modelo tenha potencial de causar grande prejuízo para um 
grupo de pessoas, é preciso uma conjunção de fatores. Para Ca-
thy O’Neil, um modelo se torna uma “arma de destruição mate-
mática” quando ele é (i) opaco, (ii) possui a capacidade de crescer 
exponencialmente e (iii) é projetado para operar em prejuízo da-
queles a ele sujeitos. Especialmente quando utilizados pela Admi-
nistração pública, modelos têm um grande potencial de se torna-
rem danosos. Afinal, por pressuposto, seus usos serão estendidos 
a um grande número de pessoas e, junto disso, modelos apresen-
tam uma “tendência à inescrutabilidade”. Dessa forma, os dois 
primeiros requisitos estarão, em boa parte dos casos, automatica-
mente  preenchidos ou em sua iminência. O terceiro requisito se 
torna, portanto, fundamental, uma vez que a forma como os mo-
delos são projetados e os propósitos para os quais eles serão utili-
zados impactarão diretamente o seu potencial lesivo

2.4. O POLICIAMENTO PREDITIVO A PARTIR DO PROFILING 
DISCRIMINATÓRIO E A CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS

Ainda, sustenta-se que a lógica empirista adotada por desenvol-
vedores de softwares de análise criminal, a qual sugere que modelos mate-
máticos não assumem hipóteses sobre o comportamento humano, apenas 
identificam padrões recorrentes na sociedade, que, por sua vez, permanece 
profundamente vinculada ao pensamento criminológico, seja pelos pressu-
postos que são arraigados nesses sistemas, ou pelo modo como os dados que 
os alimentam são gerados e processados (DUARTE; LOBATO, 2021).

Ademais, diante do déficit de transparência, denota-se um problema 
de accountability policial, perante a dificuldade de justificar a qualificação de com-
portamentos suspeitos, ou quem seria responsabilizado em caso de erros ou de 
abordagens abusivas. Portanto, sem que os algoritmos sejam auditáveis, não há 
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como ter certeza de que os resultados não induzem a um policiamento discrimi-
natório. Assim, o problema não é apenas que sistemas preditivos podem reforçar 
um padrão de policiamento discriminatório, mas que seus usuários não sabem 
como visualizações de crimes futuros são produzidas (DUARTE; LOBATO, 2021).

Dessa forma, Duarte e Lobato (2021) estabelecem:

Defensores destas ferramentas argumentam que os dados falam 
por si e, potencialmente, capturam todas as dimensões relevantes 
dos fenômenos que se quer analisar (os buracos nas bases de da-
dos podem ser preenchidos por técnicas estatísticas, ou generali-
zações a partir de experiências passadas). A lógica inerente a este 
argumento é que hipóteses sobre porque alguém comete crimes 
são dispensáveis. Basta processar largas quantidades de dados, 
encontrar correlações e atuar sobre elas, pois, como nos lembra 
Weisburd, leis gerais da dinâmica criminal são induções possíveis 
a partir dos dados coletados. Trata-se, portanto, de um proces-
so de automatização do saber criminológico e da análise criminal 
que tem como pressuposto a ideia de que o conhecimento cons-
truído a partir dos dados não depende de contextos e interpreta-
ções. Ou seja, o analista não precisa entender a dinâmica específi-
ca do crime em determinado lugar, nem pesquisar a relação entre 
os múltiplos fatores que causam o crime. Se dados suficientes fo-
rem ofertados, a dinâmica criminal será revelada.

Assim, o uso de algoritmos enviesados no policiamento não ape-
nas onera aqueles tidos como “falso-positivos”, mas, também, contamina os 
“verdadeiros positivos”. Para a criação e implementação de uma ferramenta 
legal eficiente contra a ação policial discriminatória, deve ser oferecida à de-
fesa a possibilidade de contestação de uma condenação decorrente de um po-
liciamento tendencioso, com uma regra específica de não admissibilidade da 
prova, protegendo os “verdadeiros positivos” contra o uso de provas conta-
minadas (GLESS, 2020).

Com a implementação de programas de policiamento preditivo, 
deve atentar-se para a inadmissibilidade de provas ilícitas. No entanto, a si-
tuação jurídica de indivíduos processados em decorrência de uma prisão im-
pulsionada por um sistema de profiling discriminatório não está definida. Há 
quem entenda que, mesmo um encarceramento totalmente ilegal, pode não 
alterar a regularidade do processo penal (GLESS, 2020). A problemática resi-
de na controvérsia sobre a exclusão de provas, sendo incerto se o policiamento 
preditivo discriminatório poderia, de fato, dar causa à exclusão (GLESS, 2020).
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Logo, a exclusão de provas obtidas a partir do uso de técnicas de po-
liciamento  preditivo discriminatório não será uma solução popular na maior 
parte dos sistemas jurídicos. De fato, diante dos resquícios inquisitoriais do 
processo penal, objeções que versem sobre presunção de culpa e subversão 
dos interesses da justiça e das vítimas terão uma probabilidade considerável 
de levantamento (GLESS, 2020). Assim, como leciona Janaina Matida (2020):

A promessa de um processo penal acusatório seriamente compro-
metido com a presunção de inocentes só pode ser satisfeita quan-
do o que acontece em investigação preliminar também seja objeto 
de nossas reflexões. A determinação adequadamente fatos, consi-
derando o compromisso com a redução dos riscos de se condenar 
inocentes próprios do processo penal, não pode ser atingida en-
quanto a investigação preliminar seja conservada como um reino 
de arbitrariedades e surpresas contra a defesa, favores e condes-
cendências para a acusação.

2.5. OS DIREITOS DOS TITULARES QUE TÊM OS DADOS 
AFETADOS PELO PROCESSAMENTO DE SEUS DADOS – 
DIREITO DE DEFESA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Ocorre que, por cortesia da inteligência artificial, o indivíduo en-
contra-se numa posição muito mais transparente, de sorte que, em muitos 
casos, sequer será necessária a realização de uma investigação penal para co-
nhecer dados com inestimável precisão. Ademais, um dos maiores percal-
ços da inteligência artificial é que se pode (em quesitos tecnológicos) utilizar 
para identificar possíveis situações da reiteração delitiva, trabalhando com 
uma infindável quantidade de dados (Big Data). Por sua vez, esses dados po-
dem ser gerados por imagens de uma pessoa no bairro onde reside. E, ratifi-
ca-se que os  resultados desses algoritmos não são neutros (FENOLL, 2018).

Portanto, diante da imensa quantidade de dados para estabelecer 
padrões estatísticos, a inteligência artificial, por vezes, apresenta um propó-
sito meramente comercial, como o oferecimento de produtos e serviços. Há, 
também, a finalidade política, que incide sobre o que se gosta, se posta, se 
compra ou se busca, enfim, em todos esses casos, é estabelecido um perfil. 
Esse, por sua vez, não só individual como também um perfil coletivo. Assim, 
no que pese não haver uma investigação em sentido estrito, há a atribuição 
de um padrão de tendências (FENOLL, 2018).
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Aqui, há uma peculiaridade (que não se estuda mais nos cursos de 
Direito, tampouco na ciência da computação) de que o Direito Penal e Proces-
sual Penal não é tão fácil ou tão simples. Logo, não se pode descobrir o autor 
de um delito investigando simplesmente suas características externas, como 
já pretendia Lombroso em busca pelas raízes do comportamento  delinquen-
te (ZAFFARONI, 2013). Nem mesmo ter como possível suspeito um indivíduo 
com  perfil de psicopata, diagnosticado por uma ferramenta de inteligência 
artificial (FENOLL, 2018). Valendo-se do pleonasmo, devemos levar em conta 
a impossibilidade de atribuir uma pena a alguém que sequer cometeu um de-
lito ou mesmo tenha cogitado. Neste ponto, é necessário resguardar a percep-
ção da inocência e da culpabilidade desde o princípio (FENOLL, 2018).

Ademais, essas classificações ocorrem sem que o indivíduo ao me-
nos saiba de onde elas se originam, quais são os mecanismos de coletas de 
dados utilizados e se os dados foram coletados em distintas plataformas e 
serviços – incluindo aqueles com que a pessoa sequer imagina que tenha re-
lação. Dessa forma, quanto mais opacos forem esses processos de classifica-
ção, maiores serão as discriminações e as desigualdades. Assim, no caso de 
um processo judicial visando à contestação e revisão das classificações im-
postas a um indivíduo, poderão ser necessários inúmeros movimentos, de 
sorte que a capacidade de arcar com esses custos dependerá de uma distri-
buição preexistente de recursos para contratação de profissionais e pagamen-
tos de custas judiciais para comprovar sua inocência diante de um sistema 
nebuloso (SOUZA, 2021).

Em especial, quanto à utilização de dados que reforçam o defen-
dido pela Teoria do Etiquetamento, um dos critérios para a reação estatal é 
o reflexo da realidade social e do antagonismo das classes dominantes com 
relação aos indivíduos marginalizados e etiquetados como delinquentes. De 
modo que o sistema penal não tem como função combater o crime em socie-
dade, mas atribuir rótulos de delinquentes àqueles já considerados margina-
lizados (MAGALHÃES, 2020).

CONCLUSÃO

Assim, a proteção de dados na persecução penal e segurança públi-
ca merecem mitigação. Isso não somente diante da reiterada supressão de di-
reitos e garantias hodiernamente, mas, também, por suas projeções em futuras 
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violações. Ademais, a compreensão do funcionamento de tecnologias perse-
cutórias é um dos poucos caminhos para um combate efetivo às violações e 
repressões aos direitos e garantias fundamentais. De outro modo, é impres-
cindível que a defesa se ocupe de atributos para o enfrentamento dessas ar-
bitrariedades, sobretudo aquelas impetradas por intermédio de suas mais re-
centes conjecturas.

Por isso, não se pode ignorar que todo tratamento informacional 
pelo poder público representa uma intervenção quando não há dados irre-
levantes, inclusive a permissão de  acesso a informações a outras autorida-
des públicas ou a pessoas privadas. Outrossim, o  impacto de um maior po-
der persecutório do Estado deve ser encarado sem olvidar do viés garantista 
intrínseco ao Estado Democrático de Direito. Com isso, não é factível sim-
plesmente  ratificar o sofisma de que o Direito Penal protege os bens jurídicos 
mais importantes como condição legitimadora para uma persecução ilegal e 
incansável, ou mesmo que a persecução penal e segurança pública podem se 
valer de quaisquer meios para atingir seus fins.

Além disso, deve-se observar que estratégias de redução do crime 
acabam se tornando sinônimos de estratégias punitivas. E que, por mais que 
a introdução de softwares preditivos tenderia a reduzir o risco do abuso poli-
cial, o campo da criminologia crítica tem notado que os algoritmos tendem 
a validar práticas discriminatórias de controle, sobretudo medidas repressi-
vas incidindo de forma desproporcional contra comunidades negras e pobres 
(MAGALHÃES, 2020).

Não obstante, a falta de critérios e regras para identificação de sus-
peitos deve ser observada, uma vez que a decisão de incluir um indivíduo no 
álbum de suspeitos é um ato administrativo conduzido necessariamente por 
uma autoridade policial. Ainda, de acordo com o art. 20 do CC/02 aliado ao 
art. 13 da Lei n° 13.869/2019, a inclusão no álbum de suspeitos de fotos extraí-
das de registros policiais deve ser previamente autorizada pela pessoa foto-
grafada. No entanto, carece de regulamentação específica sobre o tema e a que 
existe não tem sido seguida. Sobretudo, fotos de redes sociais, sem qualquer 
tipo de padronização, costumam ser usadas em álbuns de suspeitos partindo-
-se do entendimento de que imagens de fonte aberta (ou seja, já públicas) po-
dem ser usadas sem o consentimento do investigado – o que denota a impor-
tância de um Direito de Proteção de Dados ligado à persecução penal.
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Por fim, vale ponderar que também não há regras para retirada de 
uma imagem de um álbum de suspeitos. Há casos de pessoas que chegam a 
entrar na justiça para terem suas fotos excluídas, depois de acusações incon-
sistentes em série. Aqueles com condenações injustas, baseadas em reconhe-
cimento equivocados, não têm a mínima garantia de que um dia contarão 
com ações reparatórias do Estado, violando o pressuposto da minimiza-
ção dos riscos. Ratificando, assim, preconceitos e estigmas que exercem for-
te influência no momento do reconhecimento e tendem a ser potencializa-
dos quando não observados os procedimentos adequados. Isso, sob pena de 
afrontar in dubio pro reo, já que serão mais facilmente identificados aqueles 
“potenciais criminosos” – ou, dito de outra forma, os que “têm cara de bandi-
do” (MAGALHÃES, 2020).
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RESUMO

O presente artigo busca analisar a aplicação da circunstância agra-
vante de calamidade pública nos crimes cometidos durante o período da pan-
demia da Covid-19, defendendo a impossibilidade de aplicação genérica para 
todos os crimes. Embora a jurisprudência dos tribunais superiores estabele-
ça critérios objetivos para a aplicação adequada da agravante, a análise dire-
cionada dos julgados do TJRJ demonstrou que nem sempre esses critérios são 
observados. Assim, buscaremos atentar para formas de aplicação adequada 
da agravante, analisando o instrumental normativo já existente para apontar 
problemas existentes e propor novos caminhos a serem seguidos.

Palavras-chave: Circunstância agravante. Calamidade pública. 
Aplicação genérica. Problemas. Aplicação adequada.
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ABSTRACT

This article seeks to analyze the application of Brazilian aggravating 
circumstance of public calamity in crimes committed during Covid-19 pandemic, 
defending the impossibility of superficial application of for all crimes. Although the 
jurisprudence of superior courts of justice had already established objective criteria 
for the application of this circumstance, the specific analysis of the processes from 
TJRJ shows that the referred criteria has not been fully observed. Furthermore, we 
seek to underline possible ways for correctly applying the aggravating circumstance 
of public calamity, analyzing the law and the doctrine to point out the current pro-
blems and propose new paths to be followed.

Keywords: Aggravating circumstance; Public calamity; Superficial 
application; Current problems; Correctly applying.
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INTRODUÇÃO

A pandemia do coronavírus trouxe desafios significativos para o 
meio jurídico. O surgimento de um cenário pouco estudado tornou neces-
sário o aperfeiçoamento do arcabouço jurídico vigente, com vista à melhor 
atuação dos atores estatais para conciliar as disposições normativas com as 
novas demandas da realidade. Como consequência disso, o déficit informa-
cional sobre os reais impactos da crise estabelecida culminou na implemen-
tação de uma série de medidas decisórias no campo da Sociedade, da Política 
e do Direito. Nesse contexto, estudar as particularidades desse fenômeno sob 
uma perspectiva crítica mostra-se uma atribuição necessária para o aprimo-
ramento do status quo.

Para fins de realização da presente análise, optamos por dar enfo-
que à situação observada no estado do Rio de Janeiro. Assim como a maio-
ria dos estados, o Rio de Janeiro enfrentou dificuldades significativas para 
assegurar a efetivação de direitos fundamentais no plano jurídico-decisório 
das medidas implementadas. Extrai-se como exemplo prático dessas medi-
das as inúmeras restrições estabelecidas no curso da pandemia18 que, embo-
ra tenham gerado impactos desproporcionais a determinados grupos sociais 
(CORBO, DIETTRICH, ARMOND; 2021), buscaram a redução dos impactos da 
pandemia no plano jurídico.

No âmbito do direito penal, especificamente, a intensificação do 
cenário de insegurança deu voz a uma pretensão social indeliberadamente 
punitivista, a qual desvirtua a função jurisdicional de suas reais atribuições 
técnicas com base em uma perspectiva simbólica de combate aos infratores 
nos tempos de crise (BECHARA, 2020). Neste ponto, a aplicação do direito pe-
nal tende a ser tradicionalmente visualizada pela ótica do direito penal do risco 
(RIBEIRO, MOREIRA; 2020), na lógica equivocada de que as hostilidades tra-
zidas pela pandemia justificariam o estabelecimento de medidas político-cri-
minais mais rígidas – principalmente em âmbito das decisões judiciais. Tra-
ta-se, nesse sentido, de uma postura jurisdicional ativista, que caminha de 
forma deliberadamente contraposta aos precedentes, mas cuja implementa-
ção perpetua-se na realização das aspirações sociais por maior severidade na 
aplicação das penas.

18. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/transparencia/medidas-de-protecao-social> Acesso em 25 mai.
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A principal questão que será abordada no presente artigo relacio-
na-se com as possibilidades  jurídicas de incidência da circunstância agra-
vante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, que estabele-
ce a calamidade pública como uma das possibilidades de aumento de pena 
na segunda fase da dosimetria penal. Consoante ao tema, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) já tem fixado em âmbito jurisprudencial o entendimento, 
majoritariamente  seguido na doutrina, de que, para fins de valoração negati-
va da referida circunstância, deve-se restar comprovado que o agente preva-
leceu-se diretamente dessas condições para a realização da prática delituo-
sa.19 A problemática, porém, coloca-se à medida que, a partir da análise de 
decisões proferidas pelo TJRJ, embora a maior parte das decisões caminhe no 
mesmo sentido da jurisprudência, percebe-se um desvirtuamento considerá-
vel do Tribunal ao entendimento estabelecido no STJ.

No que tange à atuação jurisdicional dos magistrados, observa-se a 
prevalência de um binômio formalístico-criativo que enfraquece a cultura de 
aplicação dos precedentes e desconsidera as teses jurídicas fixadas nos tribu-
nais superiores (DE CARVALHO MENDONÇA, 2018). Segundo a fundamenta-
ção apresentada por alguns magistrados, a pandemia do coronavírus é abor-
dada como uma circunstância genérica de calamidade pública que se aplica a 
qualquer tipo de crime praticado durante esse período. Com isso, a incerteza 
quanto à observância da jurisprudência pacificada coloca em risco a liberda-
de de muitos cidadãos submetidos ao maquinário penal, o que reforça o ideá-
rio social punitivista intensificado pela pandemia da Covid-19 e deixa os acu-
sados vulneráveis ao juízo de conveniência dos magistrados.

Portanto, tendo em vista essas considerações iniciais, o Direito tem 
reformulado seu aparato normativo para aprimorar seu instrumental prático 
e ressignificar-se diante das novas demandas sociais. O surgimento de novas 
demandas faz com que surjam, também, novos problemas a serem enfrenta-
dos pelo meio jurídico – como, por exemplo, a definição da abrangência da 
circunstância agravante de calamidade pública. Com isso, o objetivo do  pre-
sente artigo consiste em apontar os problemas da valoração infundada do art. 
61, II, “j” do CP e apresentar um instrumental teórico capaz de suprir even-
tuais lacunas que ainda existam nesse campo.

19. STJ, AgRg no HC 657.673/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em
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1. REFLEXÕES ACERCA DA NORMATIVA PENAL EXISTENTE

Para dar concretude à discussão, é importante destacar que a análise 
direciona-se à aplicação da condição de aumento de pena da calamidade públi-
ca na pandemia enquanto circunstância agravante. Neste ponto, as agravantes 
diferem-se das qualificadoras e das majorantes, uma vez que são consideradas 
em momentos distintos da dosimetria penal – notadamente na identificação 
do intervalo da pena do crime e na verificação das causas gerais e especiais de 
aumento de pena na terceira fase do método trifásico (art. 59, II, CP), respecti-
vamente (BITENCOURT, 2020, p. 807).20 Significa dizer, nesse sentido, que em 
se tratando de agravantes legais, o artigo direciona-se à aplicação das circuns-
tâncias de aumento de pena da segunda fase da dosimetria penal, com a análi-
se das condições estabelecidas nos arts. 61 e 62 do CP (agravantes) e nos arts. 65 
e 66 do CP (atenuantes) para a fixação da pena intermediária.

Nos termos do art. 61, II, “j”, do CP, lê-se como circunstância agra-
vante da pena as situações fáticas em que o agente tenha cometido o crime 
em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer situação que con-
figure calamidade pública ou desgraça particular do ofendido – desde que 
as situações não constituam ou qualifiquem crime (art. 61, caput, CP). Em-
bora não haja um detalhamento aprofundado acerca do tema, o fundamento 
de sustentação desse dispositivo é de que a conduta delituosa implica maior 
sofrimento à sociedade e à vítima quando ocorre durante uma das situações 
elencadas supra (GRECO, 2017, p. 730).

Nessa perspectiva, o enfraquecimento da proteção de determina-
dos bens jurídicos em situações extremas acabaria por facilitar a prática da 
ação criminosa, potencializando os danos gerados.

Cabe analisar, pois, à luz da doutrina e da jurisprudência, qual é o 
instrumental normativo disponível para o exercício da atividade jurisdicional 
nos referidos casos envolvendo crimes que se dão em momento de calamida-
de pública (p. ex., crimes na pandemia), para que assim seja possível elaborar 
propostas que dialoguem com essas considerações.

20. Acerca da diferenciação entre agravantes e as majorantes, Cezar Roberto Bitencourt sustenta que a variação das cir-
cunstâncias atenuantes e agravantes não deve chegar ao limite mínimo das majorantes e minorantes, que é fixado em 
um sexto. Caso assim fosse, ter-se-ia o entendimento de equiparação prática das agravantes e atenuantes às causas mo-
dificadoras da pena – as quais, na visão do autor, situam-se em nível abaixo das



93

1.1. A ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO À 
LUZ DA DOUTRINA

Em âmbito doutrinário, adianta-se, prevalece o entendimento ge-
ral de que a aplicação genérica de umas das situações previstas no art. 61, 
II, “j”, do CP, não se faz suficiente para a aplicação da circunstância agra-
vante à pena do acusado. Se assim fosse, estar-se-ia criminalizando todas as 
eventuais infrações que ocorressem em momentos de incêndio, naufrágio, 
inundação e calamidade pública, independentemente de sua relação concre-
ta com a ocorrência dos fatos e do conhecimento do agente acerca delas. Isso 
implica reconhecer, por conseguinte, que, nessa hipótese, estar-se-ia esva-
ziando o próprio fundamento legitimador do instituto, qual seja a facilitação 
da prática delituosa e o aproveitamento do cenário de vulnerabilidade para 
a efetivação do crime.

Nessa toada, mostra-se necessário delimitar o escopo de abrangên-
cia do dispositivo em análise. Para Cezar Roberto Bitencourt (2020, p. 820), a 
enumeração do dispositivo figuraria mera lista enunciativa de condições pos-
síveis para o aumento da pena – ou seja, um leque aberto para a interpretação 
analógica do fragmento “qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular 
do ofendido” (art. 61, II, “j”, CP). Nada obstante, o próprio autor faz uma ressal-
va quanto ao pressuposto da facilitação delituosa e a “textura aberta da lin-
guagem’’ (STRUCHINER, 2002, pp. 68-74),21 explicando que a incidência da 
referida agravante está vinculada à observância de uma efetiva relação mate-
rial existente entre a prática do crime e o cenário vigente. Essas considerações 
deixam explícito que a simples coincidência da prática do crime com o qua-
dro de calamidade pública não se faz suficiente para o aumento da pena, sen-
do necessária uma efetiva vinculação da circunstância à conduta praticada.

Seguindo entendimento similar, Luiz Regis Prado (2019, p. 528) 
entende ser necessário que o agente tenha se aproveitado consciente e volun-
tariamente da ocasião particularmente difícil em que a vítima se encontrava, 
com o fim de dificultar sua defesa ou facilitar a impunidade de sua conduta. 
Tem-se, nesse sentido, uma linha interpretativa objetiva  quanto à aplicação 
do dispositivo, que condiciona sua aplicação da agravante à “maior gravidade 
do injusto” (PRADO, 2019, p. 535) e ao aumento da reprovabilidade das ações 

21. A textura aberta da linguagem está relacionada com um problema de clareza das normas jurídicas, sendo compreen-
dida como a potencial vagueza dos termos classificatórios gerais que moldam e constituem o âmbito de incidência de 
determinada regra.
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decorrente da reduzida capacidade de proteção pessoal e patrimonial das ví-
timas (SANTOS, 2008, p. 550). Seria o caso de aplicação correta da agravante, 
por exemplo, a situação  envolvendo o “furto de objetos que estão em uma casa 
abandonada por risco de desabamento ou o furto de pertences do veículo da vítima 
imediatamente após ela ter sofrido acidente de trânsito” (BUSATO, 2017, p. 833), 
uma vez que, nessas hipóteses, restaria configurada a explícita utilização do 
cenário concreto vigente para a realização da conduta delituosa.

Corroborando essa noção, Leonardo de Bem e João Paulo Martinelli 
(2017) utilizam como exemplo a situação em que um crime seja cometido em 
época de cheia no sertão – cenário em que ter-se-ia configurado um quadro 
fático de aproveitamento da calamidade pública para a realização do crime. A 
mera existência do cenário de calamidade pública, em um sentido amplo, não 
demonstra por si só uma relação efetiva da conduta com a prática delituo-
sa para fins de aplicação da circunstância agravante do art. 61, II, “j”, do CP. 
Caso assim fosse, “todo e qualquer homicídio praticado no sertão nordestino leva-
ria consigo, de forma umbilical, desde sempre, a agravante em questão, já que a seca 
também é uma  calamidade pública.”22

A agravante mencionada somente poderia ser alegada na hipóte-
se de observância dos critérios objetivos fixados na doutrina, sob pena de es-
vaziamento da normativa penal e enfraquecimento da atuação do Judiciário. 
Assim, entendemos que essa sistematização, ao estabelecer critérios doutri-
nários específicos para a utilização nos casos concretos, mostra-se importan-
te e necessária, uma vez que garante aos acusados a adequada individualiza-
ção da pena nas hipóteses de sua observância. Se considerados esses critérios, 
o estabelecimento de linhas interpretativas bem definidas mostra-se capaz 
de afastar a influência de concepções pautadas em um senso comum puniti-
vista, aproximando o teor das sentenças de sua necessária tecnicidade.

O problema, porém, apresenta-se à medida que, a se analisar por 
algumas decisões do TJ-RJ, alguns magistrados decidem simplesmente ig-
norar essas considerações, aplicando a legislação conforme suas convicções 
próprias.

22. TJSC, 2ª C. Crim., Apelação Criminal nº 883.474, rel. Des. Álvaro Wandelli, DJ 1º-3-1996.
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1.2. A INDEVIDA APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO NA 
PANDEMIA

Conforme já mencionado, daremos enfoque às decisões proferidas 
pelo TJRJ no  período da pandemia. A enfraquecida cultura de precedentes do 
Tribunal faz com que nem todas as decisões observem às decisões dos tribu-
nais superiores, gerando insegurança jurídica e um maior risco de decisões 
equivocadas.

O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Agra-
vo Regimental no Habeas Corpus 657.673/SP, relativo ao crime de tráfico de 
drogas durante a pandemia, decidiu que “a incidência da agravante do art. 61, 
II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de 
pandemia para a prática do delito”.23 Diante disso, uma série de decisões profe-
ridas no TJRJ seguiram esse mesmo entendimento, exigindo um nexo de cau-
salidade direto entre a conduta e o estado de coisas vigente.

Afasto, entretanto, o art. 61, II, “j”, do Código Penal. Não se discu-
te que a pandemia do novo coronavírus gerou o estado de cala-
midade, reconhecido no Rio de Janeiro pelo Decreto nº 46.948/20. 
Também não se discute que o crime em análise foi praticado den-
tro do lapso temporal fixado pelo mencionado decreto, ou seja, a 
partir do dia 20 de março de 2020. Todavia, não restou evidencia-
do que o apelante tenha se valido das circunstâncias de fragilida-
de e de vulnerabilidade que a calamidade pública acarreta, para 
praticar o crime. E ausente o nexo de causalidade entre a práti-
ca do delito e o estado de calamidade, a agravante não se apli-
ca.24 (grifos nossos)

Tal entendimento é corroborado pela defesa da impossibilida-
de de incidência da agravante da calamidade pública nas situações em que a 
prática delitiva relaciona-se com a agravante do art. 61, II, “j”, do CP somen-
te por ter acontecido na pandemia da Covid-19 – isto é, “sem demonstração de 
que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime 
em exame”.25 Não obstante, embora a maior parte das decisões siga essa mes-
ma linha, é importante destacar que uma parte considerável das sentenças, 

23. STJ, AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 
16/06/2021

24. TJRJ, Apelação 0185445-54.2021.8.19.0001. Desembargador Marcius da Costa Ferreira, Julgamento: 28/04/2022 – 
SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL.

25. TJRJ, Apelação 0015149-91.2020.8.19.0014. Desembargador Carlos Eduardo Freire Roboredo, Julgamento: 
12/04/2022 – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL.
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por outro lado, entende pela aplicabilidade cega da referida circunstância 
agravante – ainda que não conste nos autos processuais nenhuma relação es-
pecífica estabelecida entre o crime cometido e o quadro de calamidade.

A distorção do critério jurisprudencial fixado pelo STJ gera insegu-
rança jurídica e falta de confiabilidade no sistema, causando excessivo pre-
juízo à condição do acusado no processo ao qual está sendo submetido. Isso 
porque, se considerada a agravante, a superior valoração da pena intermediá-
ria poderá, ainda, resultar em aumentos substanciais na pena final estabele-
cida nas etapas posteriores da dosimetria, procedendo, consequentemente, 
em regime inicial de cumprimento de pena mais severo.

Nessa perspectiva, a tomar como exemplo alguns julgados do TJRJ, 
a aplicação do dispositivo muitas vezes inviabiliza a obtenção de benefícios 
(ou direitos) do réu ante a incidência de uma circunstância atenuante – por 
exemplo, a confissão espontânea.26 Tem-se, neste ponto, o entendimento pa-
cificado acerca da possibilidade de compensação integral das circunstâncias 
atenuantes e agravantes no processo, conforme dispõe a jurisprudência pa-
cificada do STJ27 e do STF.28 Porém, o que ocorre na prática é que, ao conside-
rar a pandemia como circunstância agravante, tornam-se ineficazes os efeitos 
materiais da atenuante, que passa a ser compensada com a agravante quan-
to a seus efeitos.

Para elucidar especificamente essa questão, considera-se o exemplo 
hipotético em que o réu tenha cometido o crime de tráfico de drogas, obtido 
um juízo desfavorável na primeira fase da dosimetria e confessado o crime. A 
se analisar pelo caso, a confissão espontânea à autoridade ensejaria diminui-
ção da pena (art. 65, III, “d”, CP), o que poderia impactar, conforme já mencio-
nado, o regime inicial de cumprimento de pena ou mesmo a concessão de ou-
tros benefícios penais. Não obstante, o que por vezes ocorre nessa situação é 

26. STJ, Tema Repetitivo 585 - É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da con-
fissão espontânea com a agravante da reincidência. Cf. REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013; e HC 365.963/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 11/10/2017, DJe 23/11/2017.

27. Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que “é possível a compensação integral da atenuante 
da confissão espontânea e da menoridade relativa com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, uma 
vez que ambas envolvem a personalidade do agente, não havendo, assim, conferido maior desvalor à conduta do acusa-
do que tenha outra condenação pelo mesmo delito”, embora caiba decisão contrária do magistrado, em observância ao 
princípio do livre convencimento motivado. – STJ, AgRg no HC 675.632/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, QUIN-
TA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022.

28. STF, Tema 929 – Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontâ-
nea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal.
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que o magistrado, considerando a situação de pandemia como uma circunstân-
cia agravante genérica  para aumento da pena intermediária de qualquer crime 
cometido nesse período, a compensa com a atenuante da confissão, impossi-
bilitando que o acusado tenha qualquer tipo de diminuição na pena fixada.29

Esses fatores deixam evidente que, cada vez mais, juízes deixam-se 
levar pela “cultura do medo” enraizada no tecido social brasileiro e dissemi-
nada pela mídia (PASTANA, 2005), internalizando seus impactos ao maqui-
nário penal – que é visto como suposto meio solucionador dos problemas da 
criminalidade (CORDEIRO, 2016). Isso faz com que a atividade jurisdicional 
na esfera penal desvirtue-se em grande medida de suas atribuições técnicas, 
seguindo uma narrativa ativista e punitivista que induz magistrados a uma 
inexistente legitimidade de ação diante do sensacionalismo da opinião públi-
ca. Essa situação torna-se ainda mais problemática quando o caso em análise 
envolve crime cometido na  pandemia da Covid-19 – hipótese esta em que se 
observa uma tendência ao aumento da pena sem motivo plausível.

2. PRINCIPAIS PROBLEMAS

Conforme já demonstrado de forma categórica, a internalização do 
anseio social por maior rigor na aplicação das leis penais gera problemas sig-
nificativos para a manutenção do Estado Democrático de Direito. A aplicação 
do art. 61, II, “j”, do CP, de maneira indiscriminada e automática, sem a ava-
liação das condições fáticas do caso concreto, culmina em uma série de im-
bróglios à atividade jurisdicional, aumentando as chances de julgamentos in-
justos. Nesse aspecto, o presente tópico destina-se a elencar esses problemas 
desse processo, atentando para a necessidade de estabelecer um modelo uni-
forme de aplicação da circunstância agravante de calamidade pública.

Inicialmente, entendemos que a indevida aplicação do dispositivo 
implica prejuízos substanciais à atividade judiciária, na medida que inviabili-
za a ocorrência de violações aos acusados no processo penal. Conforme expli-
ca Danielle Souza de Andrade e Silva (2003, pp. 78-80), a atividade dos ma-
gistrados na esfera penal deve voltar-se sobretudo à garantia da legalidade, 

29. Há uma série de julgados do TJRJ em que a pandemia é utilizada como causa genérica de aumento de pena, sem a 
análise da relação do cenário de pandemia com o crime cometido. Para mais informações, V. TJRJ, Apelação 0015035-
93.2020.8.19.0066. Desembargador Gilmar Augusto Teixeira, Julgamento: 27/04/2022 – OITAVA CÂMARA CRIMI-
NAL; Apelação 0097523-72.2021.8.19.0001. Desembargadora Adriana Lopes Moutinho Daudt D’Oliveira, Julgamento: 
09/03/2022 – OITAVA CÂMARA CRIMINAL; e Apelação 0012494-87.2020.8.19.0066. Desembargadora Suely Lopes Ma-
galhães, Julgamento: 23/02/2022 – OITAVA CÂMARA CRIMINAL.
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sob pena de subverterem-se as prerrogativas constitucionais-penais em des-
crédito da sociedade ao sistema acusatório. Nesse sentido, sem prejuízo ao 
princípio do livre convencimento motivado dos juízes, entende-se que o mero 
juízo particular do magistrado não se faz suficiente para a legitimação de um 
suposto exercício jurisdicional arbitrário, sendo necessária, para a aplicação 
da agravante de calamidade pública, que haja constatação material demons-
trada nos autos acerca da relação do cenário de pandemia com o cometimen-
to do crime.

Com relação especificamente à aplicação da agravante da calami-
dade pública no período de vigência da pandemia da Covid-19, a postura par-
cialmente contrária do TJRJ às teses fixadas pelas cortes superiores faz com 
que os réus tenham a pena aumentada injustificadamente e tenham que re-
correr ao STJ e ao STF para obterem decisão favorável – a qual poderia ter sido 
tomada prima facie pelo próprio TJRJ. A inobservância da relação de prece-
dência vertical condicionada das decisões com relação aos tribunais superio-
res, além de ocasionar danos processuais significativos (p. ex., aumento des-
proporcional da pena, mudança no regime de cumprimento de pena, maior 
despesa dos acusados na via recursal e extensa duração do processo), enfra-
quece a própria legitimidade das decisões, que passam a ser visualizadas não 
pela perspectiva do Direito, mas pela ótica de quem julga.

Em segundo lugar, como consequência direta desse primeiro pro-
blema, observa-se o enfraquecimento da cultura de precedentes, observa-
do com casos similares tendo resultados jurídicos distintos (NERI, DE LIMA; 
2016). Isso se deve, pois, em razão da internalização processual da opinião 
pública e da priorização do punitivismo no lugar dos critérios técnicos, tem-
-se uma consequente insegurança jurídica ante a toda essa problemática. 
Dentro dessa estrutura, decisões anteriores tomadas em sede dos julgamen-
tos do TJRJ ou dos tribunais superiores passam a ser insignificantes ou par-
cialmente importantes, suscitando incerteza quanto à abstração normativa 
gerada pelas sentenças anteriores.

Neste ponto, é importante destacar que nada impede que um Tri-
bunal decida, com base na lei aplicável e na análise das circunstâncias con-
cretas do caso, que a agravante da calamidade pública deve ser aplicada em 
algum caso específico envolvendo crimes na pandemia. Aliás, caso  o crime 
cometido cumpra com os critérios doutrinários e jurisprudenciais fixados, 
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em que fique constatado uma espécie de aproveitamento do cenário de pan-
demia vigente para a prática da conduta, essa aplicação faz-se não somen-
te adequada como também necessária. Entretanto, o que buscamos atentar 
é para a necessária ratio decidendi na apreciação desses casos, que faz jus ao 
ônus argumentativo inerente à atividade jurisdicional e torna obrigatório ao 
magistrado que deixe devidamente demonstrado o vínculo jurídico da con-
duta com o cenário que à época vigorava.

Por fim, como último ponto a ser suscitado, é imprescindível men-
cionar o esvaziamento da normativa penal, uma vez que o instrumental exis-
tente passa a ser inutilizado  em casos específicos, ou utilizado parcialmente 
de acordo com o juízo de conveniência dos magistrados. Como consequência, 
os novos desafios da sociedade, trazidos pela pandemia, permanecem inal-
terados, potencializando ainda mais o quadro de baixa abstração normati-
va anteriormente suscitado. Logo, fica evidente a necessidade de delimitação 
do escopo de  aplicação do referido dispositivo, de modo a evitar que decisões 
controversas envolvendo casos similares ocorram.

3. UMA NOVA PERSPECTIVA ANALÍTICA A SER 
IMPLEMENTADA

À luz da problemática envolvendo a aplicação da agravante da ca-
lamidade pública na pandemia, o presente capítulo visa conceber meios al-
ternativos de aperfeiçoamento do instrumental normativo já existente. Nes-
se momento, é importante frisar que não se busca, aqui, esgotar por completo 
a discussão envolvendo a atividade dos magistrados. Busca-se, tão somente, 
dar um pontapé inicial nessas discussões no âmbito de incidência da dogmáti-
ca jurídico-normativa, desenvolvendo possíveis caminhos de intercessão en-
tre a doutrina e a jurisprudência.

Conforme já se constatou, tanto o STF quanto o STJ já têm enten-
dimento específico relativo à aplicação do dispositivo de calamidade pública 
nos casos concretos. Esse entendimento, porém, como buscou-se demons-
trar, não tem sido plenamente aplicado no âmbito do TJRJ, haja vista deci-
sões minoritárias, mas ainda existentes, no sentido oposto. Com isso, de-
fendemos que a problemática apresentada no artigo poderia sofrer drástica 
redução se adotada uma proposta baseada em três pilares fundamentais: (i) 
a maior aceitação dos mecanismos processuais existentes para a correção de 
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uma decisão equivocada; (ii) o aprimoramento normativo do arcabouço ju-
rídico vigente para evitar distopias interpretativas; e (iii) um estímulo maior 
à cultura de precedentes.

3.1. UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS PROCESSUAIS 
EXISTENTES PARA A CORREÇÃO DE UMA DECISÃO 
EQUIVOCADA

Em primeiro lugar, embora exista um número considerável de pos-
sibilidades processuais a serem adotadas em situações de jurisprudência inob-
servada pelo Tribunal, entendemos que apenas uma mostra-se capaz de gerar 
efeitos concretos na atual prática processual penal, tendo em vista a postura 
defensiva da jurisprudência das cortes superiores (FAVER, 2020). Isso signifi-
ca reconhecer que os instrumentos processuais possíveis à correção de ilegali-
dades na dosimetria penal dos acusados não estão sendo integralmente apro-
veitados, o que abre margem para a manutenção do cenário supra.

Nessa toada, com relação à hipótese de explícita violação dos jul-
gados do Tribunal ou das cortes superiores, a primeira possibilidade – que 
entendemos ser o instrumento mais adequado – seria o uso da Reclamação, 
a ser ajuizada contra decisões que deixem de seguir a jurisprudência. Trata-
-se, pois, de uma ação de natureza instrumental, a ser proposta contra deci-
sões que ofendam a autoridade do Tribunal ou usurpem sua competência. As 
hipóteses de cabimento encontram-se previstas no art. 988 do CPC30 e, como 
pressuposto à propositura, tem-se a necessidade de “demonstração da existên-
cia de identidade entre a decisão reclamada e o julgado que se pretende garantir”.31

Seguindo a jurisprudência do STJ, a via eleita para a propositura 
da Reclamação é de cabimento restrito,32 não sendo viabilizadas reclama-
ções genéricas:

Não é a reclamação constitucional via processual hábil para obstar 
investidas judiciais sofridas indevidamente pelo reclamante, se, 
nessas investidas, não há desobediência a um comando positivo 

30. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tri-
bunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculan-
te e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;  IV – garantir a observân-
cia de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção 
de competência;

31. STJ, AgInt na Rcl n. 31.601/MA, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 28/2/2018.

32. STJ, Rcl n. 42.842/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 3/5/2022.
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do STJ. Para isso, a lei disponibiliza outros meios dos quais pode a 
parte valer-se para fazer prevalecer seu direito, inclusive os origi-
nados de demandas infundadas e sem lastro.33

Ademais, também não são admitidas reclamações que busquem 
efetivar decisões pontuais que caminhem no sentido antagônico à jurispru-
dência majoritária da corte34 –  hipótese que configuraria violação à própria 
finalidade subjacente do instrumento, qual seja a segurança jurídica do Tri-
bunal. Com isso, exige-se, na Reclamação destinada à correção de vício na do-
simetria, que se tenha como referência a jurisprudência majoritária da cor-
te e que esteja mencionada expressamente a decisão que está sendo violada, 
apontando o nexo de identidade entre a decisão reclamada e a ratio decidendi 
decisão superior violada.

Em segundo lugar, mostra-se possível, ainda, a interposição de 
Recurso Especial  (REsp) ou de Recurso Extraordinário (RE), com fundamento 
na inobservância da  jurisprudência do STJ ou de questões constitucionais 
de competência do STF, respectivamente. Seguindo o entendimento do STF, 
observa-se, prima facie, que o Recurso Especial não se faz cabível nos casos 
em que couber recurso ordinário da decisão impugnada na justiça de origem 
(STF, Súmula 281).35 No que tange ao Recurso Especial, este faz-se cabível nos 
seguintes casos:

Tem cabimento o recurso especial nas seguintes situações: a) de-
cisão que contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b) decisão que julgar válido ato de governo local contestado em 
face de lei federal; c) decisão que der a lei federal interpretação 
divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (art. 105, 
III, CF). Não é preciso que a decisão proferida por tribunal esta-
dual ou regional seja relativa ao mérito, pois qualquer delas pode 
ferir lei federal ou dar interpretação diversa de outra Corte. (grifos 
nossos) (NUCCI, 2020, P. 1455)

Não obstante, destaca-se que a admissibilidade do REsp e do RE 
em âmbito das cortes superiores não possibilita o reexame de matéria de fato, 

33. STJ, AgInt na Rcl n. 31.601/MA, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 28/2/2018.

34. Seguindo a jurisprudência do STJ: “A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de de-
cisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em 
enunciado de súmula deste Tribunal” – STJ, AgRg na Rcl n. 41.479/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Ter-
ceira Seção, DJe 29/3/2021; e AgRg na Rcl n. 34.605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 
de 20/9/2017.

35. STF, Súmula 281: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da 
decisão impugnada”.
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restringindo o escopo da análise jurisdicional a questões puramente de direi-
to (vide Súmula 7 do STJ36 e Súmula 279 do STF37). Na hipótese de uma dessas 
ações, considera-se que já existe um acórdão condenatório  proferido equi-
vocadamente pelo Tribunal de Justiça e que, portanto, relacionando com a 
aplicação equivocada da agravante de calamidade pública, o recurso dirigido 
à corte superior deve demonstrar, de modo expresso, que o problema é uma 
questão puramente de direito.

Não se poderia, por exemplo, pleitear um reexame das circunstân-
cias concretas do  caso pelos tribunais superiores para avaliar, pela perspec-
tiva probatória, se houve de fato favorecimento do agente do cenário de pan-
demia ou não. Todavia, considerando uma situação hipotética de flagrante 
equívoco na aplicação da jurisprudência do STJ em um caso concreto, pode-
ria o Tribunal agir, em questões formais, para corrigir decisão proferida por 
juízo anterior.

Por último, como terceiro caminho processual plausível, cabe 
mencionar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus (HC) – muito 
embora haja controvérsias com relação ao tema (que serão analisadas em 
seguida). Esse instrumento processual destina-se, principalmente, a cessar 
iminência de violência ou coação ilegal na liberdade do acusado, por ilega-
lidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, CF c/c art. 647, CPP). Com isso, en-
tendemos que o estabelecimento de condições prejudiciais ao acusado no 
processo poderia ser analisado por uma perspectiva de coação indevida da 
liberdade do acusado, principalmente – mas não somente – quando a cir-
cunstância agravante da calamidade pública acarreta mudança  do regime 
inicial de cumprimento da pena.

Em caso de impetração de HC para correção de pena equivocada-
mente aplicada, seria necessária a comprovação expressa de que o caso anali-
sado enquadra-se em uma situação de ilegalidade flagrante, a qual coloca em 
risco a liberdade do acusado. A questão engloba matéria constitucional tute-
lada pela Constituição da República e pelo Código Penal, o que exige uma res-
posta efetiva das cortes com relação ao tema. Nesse sentido, para a constata-
ção da ilegalidade ante ao tópico trazido, faz-se imprescindível a comprovação 
de que o delito não apresenta relação direta com a agravante de calamidade 

36. STJ, Súmula 7: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

37. Súmula 279, STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
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pública, bem como que esse agravante impugnou ao acusado um regime mais 
gravoso, restringindo sua liberdade.

Dessa forma, tendo exposto os três caminhos que visualizamos 
possíveis à correção jurisdicional, cabe esmiuçar, ponto a ponto, de que modo 
poderia ocorrer uma maior aceitação desses mecanismos processuais no pro-
cesso de retificação de uma decisão equivocada. Inicialmente, entendemos 
que a Reclamação, em geral, tende a ser a via processual mais aceita para a 
justa adequação de dosimetria equivocada. Isso se deve porque a Reclamação 
presta-se justamente à função jurisdicional corretiva de fazer valer, horizon-
tal e verticalmente, os julgados dos tribunais. Portanto, a jurisprudência ca-
minha no sentido de alta aceitação do mesmo, exigindo-se somente a expli-
citação expressa da violação e a observância dos julgados da corte, conforme 
já explicado.

O ponto que buscamos suscitar, aqui, é o fato de a Reclamação ser 
o instrumento processual mais adequado para lidar com as situações anali-
sadas faz com que, na prática, a apreciação dos tribunais superiores restrin-
ja-se somente a esse instrumento jurídico-processual, o que limita significa-
tivamente as possibilidades de revisão jurisdicional em casos de equívocos 
explícitos. Ao se analisar pelos demais recursos mencionados – notadamen-
te REsp, RE e HC – observa-se uma prévia desconsideração da real análise do 
equívoco jurisdicional realizado em face de aspectos formais de admissibili-
dade, o que ocasiona a inadmissibilidade dos recursos. Com isso, secundari-
za-se o compromisso do sistema acusatório com um julgamento imparcial e 
justo, priorizando aspectos formais que, embora imprescindíveis, poderiam 
ser utilizados em prol de sua real função no sistema acusatório.

Para essas situações, defendemos que, se o sistema errou e, por 
consequência, causou excessivo prejuízo processual ao réu em seu julgamen-
to, cabe justamente ao sistema reestruturar-se para suprir essa deficiência – 
salvo em hipótese de completamente inadequada a via processual escolhida 
(p. ex., utilização de Reclamação para reexame probatório ou ajuizamento de 
RE para questionamento de lei estadual). Afinal, o juízo deve ser sempre pro 
reo, de modo a inviabilizar a superlotação do sistema penal com criminaliza-
ções excessivas  ou injustas.

Conforme aponta Márcia de Medeiros Goulart (2013, pp. 59-61), es-
pera-se dos juízes que tratem o direito material individual acima de possíveis 
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burocracias processuais, adotando uma postura ativa para salvaguardar a ob-
servância dos princípios da dignidade humana e da instrumentalidade do pro-
cesso. Essa postura ativa não se confunde com “ativismo” (o qual será  tratado 
no Item 4.3), uma vez que o segundo envolve o desvirtuamento das norma-
tivas penais para a efetivação de juízos particulares, ao passo que o primeiro 
envolve uma conduta direcionada à garantia do direito material dos acusados 
como base no próprio instrumental normativo vigente.

Dando concretude à discussão, menciona-se o exemplo hipotético 
em que a parte lesada por valoração equivocada da dosimetria de calamidade 
pública impetra HC no STJ, requisitando a correção da dosimetria. Nessa hi-
pótese, o juiz do STJ não poderia, por exemplo, reconhecer a ausência ou não 
de elementos de autoria e materialidade delitiva, por ser impróprio na via do 
HC.38 39 De mesmo modo, poderia indeferir o HC por suposta ameaça do direi-
to de ir e vir que seja baseada somente em mera dilação probatória.40 Não obs-
tante, ainda que não conheça do HC pela ausência de pressupostos formais, o 
magistrado do STJ, que pode agir sem ser provocado, poderia, em observân-
cia à função exercida ante ao sistema acusatório, conceder ordem de ofício, por 
constatar ilegalidade que poderia ser sanada ex officio (art. 654, §2°, CPP).

Neste ponto, buscando minar nosso entendimento de eventuais crí-
ticas, cabe um  adendo a uma preocupação importante que pode surgir dian-
te da ideia de maior  admissibilidade dos recursos, que é a apreensão de que, se 
adotada a lógica defendida no presente artigo, haja um excesso de processos 
ajuizados nas cortes superiores. De acordo com essa asserção, a abertura dos 
tribunais a uma perspectiva processual mais corretiva poderia  dar espaço ao 
ajuizamento de processos infundados, que estivessem fundamentados super-
ficialmente no viés pro reo e gerassem um aumento significativo da já avulta-
da carga de processos levados aos tribunais. No entanto, o que se busca, aqui, 
com a lógica trazida é viabilizar a correção de ilegalidades flagrantes, sem ba-
nalização ou desvirtuamento dos instrumentos processuais ora analisados.

38. STJ, RHC n. 119.441/CE, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/12/2019

39. “1. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, que só se justifica nos casos de manifes-
ta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios 
mínimos de autoria e materialidade delitivas. 2. Não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim 
de se verificar a inocência do Paciente” – Cf. STF, HC 115116, Segunda Turma, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, julgado em 
16/09/2014, DJe 17/11/2014.

40. “Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual amea-
ça ao direito de ir e vir e, dada sua natureza urgente, exige prova pré-constituída das alegações. Não admite, pois, dila-
ção probatória.” (grifos nossos) – STJ, AgRg no RHC n. 137.686/CE, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 
DJe 16/12/2020
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A questão relativa à alta carga de processos submetidos à aprecia-
ção dos tribunais dá-se em razão de diferentes fatores, como a chegada de ca-
sos insignificantes (p. ex., furto de um boné) e a inexistência de mecanismos 
institucionais capazes de atribuir ao STF a função primordial que lhe cabe: 
a proteção da Constituição. Desse modo, sem prejuízo à análise aprofunda-
da de possíveis soluções para essa problemática, entendemos que a questão 
deve ser aprimorada com base na correção das incongruências do sistema 
que o fazem ser moroso e ineficiente, e não a custo dos direitos dos acusados.

3.2. APRIMORAMENTO NORMATIVO PELA CRIAÇÃO DE 
ROL ENUMERATIVO DE CRIMES

O artigo 61, II, “j”, do Código Penal, foi interpretado de formas di-
versas no período da pandemia, resultando em uma disparidade significati-
va no método adotado para a aplicação do dispositivo nos casos concretos. 
Enquanto parte dos magistrados optou por não aplicar a gravante de forma 
indeliberada, outra parte entendia que sua aplicação era condizente com o 
período vigente, tão somente pelo fato de os crimes analisados terem sido co-
metidos durante uma situação de calamidade pública, mesmo que ausente a 
relação da pandemia com a ocorrência da prática delituosa.

Nesse passo, defendemos como possível proposta à redução par-
cial dos danos advindos dessa questão um aprimoramento normativo do sis-
tema estabelecido. O Direito, enquanto modelo destinado à organização so-
cial e à solução de controvérsias da realidade material, figura-se relativizado 
diante de seu processo de constante modificação. Esse aspecto limita consi-
deravelmente as noções de certo e errado, gerando dicotomias acerca de qual 
seria a resposta juridicamente adequada à realidade ao qual ela se enquadra 
(ASIMOV, 1984). A resolução das novas controvérsias exige, portanto, um ins-
trumental normativo prático, que seja capaz de responder, por meio da téc-
nica jurídica, aos dilemas complexos que atingem a realidade (GOMES, 2005 
[1955], pp. 121-134).

Seguindo essa perspectiva, para que as sentenças condenatórias 
reflitam a posição do STJ e tenham critérios equiparativos para a aplicação 
da lei penal, defendemos a criação de um rol enumerativo de alguns crimes 
e circunstâncias específicas que poderiam ser enquadrados no âmbito de in-
cidência da agravante analisada. A questão faz-se de especial importância à 
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medida que a fixação de limites objetivos à subjetividade jurisdicional dos 
magistrados mostra-se uma das vias possíveis para se trazer maior segurança 
jurídica à aplicação da lei penal em momentos de crise. Essa iniciativa pode-
ria ser estabelecida tanto pela  via legislativa, com a promulgação de uma lei 
específica relativa ao tema, quanto pela via jurisdicional, por intermédio da 
atuação conjunta do Judiciário para estabelecer critérios mais objetivos.

Diante disso, cabe destaque ao fato de que se mostra praticamente 
impossível tipificar,  pela via legislativa, jurisprudencial ou mesmo doutriná-
ria, um rol taxativo de crimes que envolvam a aplicação da referida agravan-
te. Não obstante, acreditamos que um rol enumerativo, a ser desenvolvido à 
luz da experiência empírica de casos já enfrentados (p ex.,  em quais crimes 
a aplicação ocorreu de forma correta?) poderia suprir parcialmente a lacuna 
interpretativa deixada aos magistrados para a aplicação do art. 61, II, “j”, do 
CP. Assim, a existência de um rol enumerativo funcionaria não como um pon-
to de partida stricto sensu da atividade jurisdicional, mas como um meio nor-
teador dessa atividade, capaz de viabilizar que as decisões dialogassem mais 
com a doutrina e com a jurisprudência.

3.3. ESTÍMULO À CULTURA DE PRECEDENTES

Como terceira e última proposta, entendemos ser necessário um 
maior estímulo à denominada “cultura de precedentes”. A cultura de prece-
dentes mostra-se forte na medida em que há vinculação horizontal e verti-
cal às decisões anteriores proferidas pelos tribunais. Isso exige  uma atividade 
interpretativa limitada, a qual passa a dispor, dentro de uma lógica de prece-
dentes fortes, de um ônus argumentativo maior para o afastamento de sua 
aplicação. Essa iniciativa busca, sobretudo, a maior padronização normati-
va do sistema, a qual pode ser alcançada: (i) pelo menor ativismo político dos 
magistrados em matéria penal e (ii) pela observância dos precedentes.

Com relação ao ativismo político dos magistrados em matéria pe-
nal, a questão dispõe de grande relação com a atuação da mídia, a qual subver-
te a atividade jurisdicional em uma perspectiva punitivista e injusta que, na 
prática, criminaliza os problemas mais do que os resolve (BRITO, 2009). Essa 
atuação envolve a transmissão enviesada das informações em  uma perspecti-
va espetacularizante e parcial, que passa a determinar o que seria moralmen-
te adequado a se fazer em cada situação e inverter, por consequência o ônus 
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acusatório (CAETANO, 2016). Esse fator encontra fundamento em um ponto 
de interseção nítido existente entre o pensamento social punitivista fomen-
tado pela mídia e a aplicação simbólica do direito penal do inimigo (JAKOBS, 
MELIÁ; 2007), haja vista o reflexo desses anseios em decisões judiciais pouco 
fundamentadas.

Na perspectiva apresentada, a preocupação dos magistrados passa 
a ser não o cumprimento das normas penais em seu sentido pleno, e tampou-
co a observância dos precedentes envolvendo casos anteriores similares, mas 
tão somente a satisfação dos anseios populares-midiáticos, que em vezes dis-
farçam-se de opinião pública. Não se pretende defender que magistrados de-
vam ignorar por completo os acontecimentos cotidianos e as consequências 
extrajurídicas de suas decisões, mas reiterar a importância de que esses as-
pectos sejam considerados de forma racional e moderada, em conformidade 
com as disposições normativas vigentes. A defesa pelo menor ativismo envol-
ve, sobretudo, a defesa da autonomia  jurisdicional, na lógica de que, no mo-
delo proposto, magistrados devem dispor de capital institucional suficiente 
para agirem de forma contramajoritária, ainda que a efetivação das normas 
jurídicas caminhem em sentido contrário às opiniões sociais.

Ademais, a defesa pela maior observância dos precedentes busca 
salvaguardar a segurança jurídica e previsibilidade do sistema penal diante 
da tomada de decisão dos juízes.

Uma cultura de precedentes “forte” está atrelada à disposição de 
respostas predefinidas a casos similares, o que concebe aos magistrados um 
ônus argumentativo maior para a não aplicação de um precedente. Esse as-
pecto não se confunde, porém, com o esvaziamento da  atividade jurisdicio-
nal interpretativa, afinal, a interpretação faz-se inerente à própria atividade 
estabelecida. O que se busca, pois, é a maior observância das decisões ante-
riores, incutindo  um peso de justificação maior aos magistrados para funda-
mentarem o porquê da  não aplicação de um precedente idêntico.

Consoante à aplicação de precedentes, a aplicação de precedentes 
criminais   encontra-se demasiado atrasada com relação ao campo processual 
civil, haja vista o pouco enfrentamento do tema pela doutrina e a inexistência 
de condições favoráveis ao livre convencimento motivado dos juízes (ZANAT-
TA, BARBIERO, DIVAN; 2018). No direito processual penal, especificamente, 
diferentemente do direito processual civil, não há técnicas bem formuladas 
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para a superação de precedentes – por exemplo, overruling e distinguishing –, 
pois a própria concepção de precedentes vinculantes é relativamente nova no 
campo processual penal (REIS, 2017). Esses fatores geram prejuízo ao avanço 
da técnica jurídica em matéria criminal, impossibilitando que decisões judi-
ciais acompanhem a dogmática.

A observância da relação de precedência sobre decisões anteriores 
no âmbito criminal exige um alto grau de cautela, sob pena de aplicarem-se 
reiteradamente decisões equivocadas em casos similares. No caso em tela, a 
fraca cultura de precedentes encontra-se diretamente vinculada ao ativismo 
e ao baixo grau de normatividade prática das normas jurídicas, em um qua-
dro que cada um faz o que quer. Esse cenário abre margem para arbítrios e de-
cisões injustas e mal fundamentadas – que, por sinal, não deveriam ser passi-
vamente aceitas em nosso ordenamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, constata-se a primordialidade no aperfeiçoamento 
dos métodos de aplicação da agravante de calamidade pública nos casos en-
volvendo a pandemia da Covid-19, sendo necessária a relação concreta entre 
o delito cometido e a situação de calamidade  pública. Assim, o presente arti-
go buscou demonstrar os seguintes pontos:

1) A pandemia da Covid-19 trouxe desafios significativos ao meio ju-
rídico. Um dos desafios principais observados tem sido a definição 
de métodos uniformes de aplicação da circunstância agravante da 
calamidade pública (art. 61, II, “j”, CP), uma vez que a inexistência 
de parâmetros gerais resultou em decisões díspares no TJ-RJ.

2) A doutrina determina uma linha interpretativa objetiva quanto à 
aplicação do dispositivo, que condiciona sua aplicação à existên-
cia de um conectivo fático que interrelacione o crime cometido 
ao quadro de vulnerabilidade tratado na circunstância agravan-
te. Por exemplo: furto de vítima de acidente de trânsito, em que se 
tem uma reduzida capacidade de proteção pessoal e patrimonial 
das vítimas.

3) O entendimento anteriormente explicitado é seguido pela juris-
prudência do STF e do STJ, muito embora a análise de decisões es-
pecíficas do TJRJ tenha demonstrado a existência de casos em que 
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se teve a aplicação genérica da referida circunstância agravan-
te. Nesses casos, a agravante foi utilizada como fundamento para 
o aumento indiscriminado de penas para todos os tipos de crimes 
ocorridos nesse período.

4) A aplicação da agravante de forma automática gera danos proces-
suais aos acusados. Sem a análise das hipóteses concretas de sua 
aplicação, o magistrado pode aumentar a pena fixada na segunda 
fase da dosimetria penal e, por consequência, impactar o regime 
inicial de cumprimento de pena – compensando a agravante com a 
atenuante de confissão e submetendo o réu ao regime mais gravoso.

5) A ocorrência de decisões equivocadas e punitivistas apresenta re-
lação com o ativismo e  com a cultura do medo, em um quadro em 
que ambos são potencializados pela atuação da mídia. Nessa lógi-
ca, o maquinário penal é visto como meio principal de resolução 
dos problemas da realidade (mais penas, mais prisões), na visão de 
que juízes devem buscar a satisfação dos anseios sociais da opinião 
pública, ainda que sem a observância dos direitos processuais dos 
acusados.

6) Em nossa análise, visualizamos como principais três problemas re-
lacionados com essa questão: (i) os prejuízos substanciais à ativi-
dade judiciária; (ii) o enfraquecimento da cultura de precedentes; e 
(iii) o esvaziamento da normativa penal. Esses problemas são pro-
duto de uma atuação equivocada que caminha na contramão da ju-
risprudência e demonstra a ausência de métodos interpretativos 
uniformes do dispositivo analisado.

7) Em nossa análise, estabelecemos três propostas possíveis para a re-
dução dos problemas trazidos pela aplicação indevida do disposi-
tivo: (i) a maior aceitação dos mecanismos processuais existentes 
para a correção de uma decisão equivocada; (ii) o aprimoramento 
normativo do arcabouço jurídico vigente para evitar distopias in-
terpretativas; e (iii) um estímulo maior à cultura de precedentes.

8) Defendemos que, se o sistema errou e causou prejuízos aos acusa-
dos, cabe justamente ao sistema reestruturar-se para suprir tal de-
ficiência – salvo em hipótese de completamente inadequada a via 
processual escolhida (p.ex., utilização de Reclamação para reexame 
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do conjunto probatório ou ajuizamento de RE para questionamen-
to de lei estadual). Essa concepção corrobora a lógica de que o juízo 
realizado deve ser sempre pro reo, de modo a inviabilizar criminali-
zações excessivas.

9) Essas propostas não buscaram, aqui, esgotar por completo o tema 
relativo à aplicação equivocada de dispositivos jurídicos na pande-
mia. Nossa intenção foi, tão somente, dar um pontapé inicial na dis-
cussão, de modo a situar essa questão na esfera jurídica e abrir no-
vos caminhos para soluções de controvérsias nesse mesmo sentido.
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CORPOS PRETOS CAÍDOS NA PRAIA: DIÁLOGOS 
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RESUMO

O presente ensaio visa analisar o filme “Spring Breakers: Garotas Pe-
rigosas”, de Harmony Korine, com base no aporte teórico de estudos críticos 
da Criminologia brasileira. À época de sua estreia, o longa foi marcado pela 
escolha de estrelas juvenis para os papéis de quatro garotas que, após assal-
tarem um restaurante para financiar a sua ida ao spring break (férias de pri-
mavera) americano, se envolvem em uma disputa entre dois traficantes de 
drogas na Flórida. Ao abordar a influência dos fatores de classe e raça sobre a 
atuação do sistema penal, a narrativa remete a uma perspectiva crítica des-
se meio, tendo em vista o exercício seletivo da criminalização e a estreita re-
lação entre esse processo e o racismo estrutural. Assim,  este trabalho objeti-
va, às vésperas do décimo aniversário de lançamento do filme, demonstrar a 
pertinência de seu comentário acerca do zeitgeist ali exposto, revelador não só 
de particularidades das realidades sociopolíticas de países construídos sob o 
modelo escravocrata, mas também da forma como essas nuances são comu-
nicadas culturalmente.

Palavras-chave: Spring Breakers. Criminologia. Racismo estrutural.



116

INTRODUÇÃO

A praia, completamente banhada pelos raios de sol, encontra-se re-
pleta de corpos. Uma jovem seminua dança na areia, enquanto dois homens 
derramam garrafas de bebida alcoólica sobre os seus seios. Na água, um ba-
nhista entorna uma lata de cerveja e outra garota faz um gesto obsceno na di-
reção da câmera, ambos assumindo uma postura de provocação com relação 
ao espectador.

A montagem inicial do longa estadunidense “Spring Breakers: Ga-
rotas Perigosas” é muito bem-sucedida em ditar o tom do restante da narrati-
va, uma vez que o filme jamais retira esses jovens de seu foco. Em um monó-
logo, uma das protagonistas afirma: “Foi tão bom ter uma pausa da realidade 
por um tempo”. Nesse sentido, o spring break é encarado como uma espécie de 
lugar metafísico, onde todos os indivíduos se agrupam em um único organis-
mo, que busca a suspensão do “real”.

Das quatro garotas centralizadas pela narrativa, duas são interpre-
tadas por ex-estrelas do Disney Channel, Selena Gomez e Vanessa Hudgens. 
Além disso, o terceiro papel foi assumido pela atriz Ashley Benson, que, à épo-
ca, já fazia parte de outro quarteto, mas, na televisão, como uma das protago-
nistas da série teen “Pretty Little Liars”. Logo, a reunião dessas celebridades em 
um único projeto parecia indicar um direcionamento do filme ao público ado-
lescente, tendo em vista a relevância dessas figuras na cultura popular  (DEA-
DLINE, 2012).

Não surpreende, portanto, que a jornada de Faith (Gomez), Can-
dy (Hudgens), Brit (Benson) e Cotty, interpretada por Rachel Korine, espo-
sa do diretor Harmony Korine, tenha gerado inúmeras controvérsias quando 
chegou às telas. Hudgens, por exemplo, que se tornou famosa ao interpretar 
a “boa menina” Gabriella Montez nos filmes High School Musical, é vista, logo 
nas cenas iniciais, fumando cannabis em um purificador de vidro. Durante a 
primeira metade do filme, as quatro se embriagam e utilizam drogas ilícitas, 
em nome de uma experiência de vida memorável (ROGER EBERT, 2013).

Nas palavras do diretor, contudo, um retrato fiel e verossímil do 
spring break não consiste em uma finalidade da obra (AV CLUB, 2013). Isso se 
torna mais evidente quando as protagonistas são presas, devido ao uso e por-
te de narcóticos em uma das festas. Posteriormente, a fiança é paga pelo trafi-
cante de drogas Alien (James Franco), cuja entrada na narrativa representa o 
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fim do spring break, ou, pelo menos, do que foi inicialmente idealizado. Con-
forme será exposto ao longo deste trabalho, a análise passa a ser centrada na 
reação de cada uma das jovens, brancas e de classe média, diante de um ce-
nário majoritariamente não branco, marcado pelo acúmulo de posses e pela 
ocorrência de crimes.

Este ensaio se utilizará, principalmente, de obras da Criminologia 
crítica brasileira como referenciais teóricos, em especial a dissertação de mes-
trado “Corpo negro caído no  chão: o sistema penal e o projeto genocida do 
Estado brasileiro”, de Ana Luiza Pinheiro Flauzina. A autora, em sua tese, con-
cebe o braço armado do Estado como “um instrumento a serviço do contro-
le e extermínio da população negra no país, o que, necessariamente, aponta 
para a existência de uma plataforma genocida de Estado, quebrando, em de-
finitivo, a espinha dorsal do mito da harmonia entra as raças no país” (FLAU-
ZINA, 2007, p. 14).

Em um primeiro momento, a análise se pautará em formas mais 
sutis de exercício do poder41 pelas personagens, com base no livro “Racismo 
Recreativo”, do Prof. Dr. Adilson Moreira, e no artigo “Leisure/Crime, Imma-
terial Labor, and the Performance of the Teenage Girl in Harmony Korine’s 
Spring Breakers (2012) and Sofia Coppola’s The Bling Ring (2013)”, da teórica 
feminista Maryn Wilkinson. Posteriormente, as contribuições de Flauzina se-
rão utilizadas para abordar meios diretos de dominação e, derradeiramente, 
de destruição.

Sendo o racismo estrutural42 um dos pilares dos sistemas penais bra-
sileiro e estadunidense, a lição que fica é: a cor do corpo caído no chão é única.

1. “FINJA QUE É UM VIDEOGAME”: O CRIME COMO MEIO 
DE GARANTIA DO LAZER

As cenas que sucedem a primeira sequência de “Spring Breakers” 
parecem não ter relação com o que acabara de ser exposto. As praias da Fló-
rida dão lugar a um campus universitário, provavelmente o único da cidade. 
O frenesi inicial é substituído pela quietude das vias e edificações urbanas. 
Em uma sala de aula, ocupada por jovens cujos rostos são iluminados apenas 

41. Aqui, a base é a concepção foucaultiana acerca do poder, a mesma referenciada por Flauzina em sua tese.

42. Cabe ressaltar que o emprego dessa noção se dará conforme elaborada por Silvio de Almeida no livro “Racismo Es-
trutural”. O autor concebe o racismo como provindo da própria estrutura social, ou seja, não se trata de um desarranjo 
institucional, mas sim um modo “normal” de constituição das relações nesse meio.
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pelas telas de seus computadores, duas jovens fazem desenhos obscenos em 
seus cadernos.

A introdução do quarteto principal do filme ao espectador não se dá 
de maneira uniforme. Brit e Candy são as garotas mencionadas anteriormente, 
enquanto Cotty aparece dormindo em seu quarto e Faith está na reunião se-
manal do grupo jovem da igreja que frequenta. No entanto, é perceptível que, 
embora em diferentes graus, as personagens compartilham de um mesmo an-
seio: o de que a vida pode ser mais interessante do que a sua rotina regular.

Nesse sentido, o advento do spring break não poderia ser mais opor-
tuno. Trata-se, principalmente, de um rito de passagem, que, nas palavras de 
Faith, “representa mais do que só as férias de primavera, é a chance de vermos 
algo diferente”. Porém, logo as garotas percebem que o dinheiro economiza-
do não será suficiente para custear a ida das quatro à São Petersburgo, cida-
de-sede do evento. Confrontadas com a proximidade das férias, Brit, Candy 
e Cotty decidem assaltar um restaurante fast food da cidade, visando obter o 
restante do dinheiro.

Diante desse cenário, é possível traçar alguns apontamentos. Pri-
meiro, o assalto é tido enquanto uma consequência lógica das atitudes das 
garotas. Visto que o crime se mostra como meio necessário à obtenção de 
uma meta, nesse caso, a ida ao spring break, a sua prática tem função similar 
à de organizar roupas em uma mala ou de agendar um quarto de hotel para 
hospedagem. De acordo com Maryn Wilkinson, o ato criminoso é desenvolvi-
do enquanto extensão do lazer, ou seja, a prática do delito possibilita o acesso 
a bens, dinheiro e status sem quaisquer punições, como se fosse um processo 
natural (WILKINSON, 2018, p. 21).

Wilkinson sustenta que o paralelo crime/lazer está diretamente re-
lacionado com a teoria do “trabalho imaterial”, formulada por Michael Hardt, 
a qual postula a existência de um modo de trabalho que não produz bens ma-
teriais per se, mas sim “conexões sociais, subjetividades e commodities imate-
riais”, que geram mais valor do que as formas tradicionais de trabalho. Por-
tanto, no atual cenário do capitalismo hiperconsumerista, as protagonistas 
podem ser  compreendidas como agentes dessa teoria, uma vez que a cultura 
do consumo, por tê-las como público-alvo, não consegue se manter sem a sua 
ativa participação, (WILKINSON, 2013, p. 21-22)
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Essa noção se torna mais concreta no filme a partir da ocorrência 
do assalto. As garotas não demonstram remorso pelo que fizeram em mo-
mento algum. Na verdade, é nítida a empolgação das três, que comparam 
constantemente a situação a sequências de filmes e videogames. Logo, é privi-
legiada uma visão altamente estetizada do crime, com a única repercussão do 
acontecimento sendo a alegria de completar a “fase final” do jogo, e, subse-
quentemente, de garantir a tão sonhada viagem.

Já no spring break, por outro lado, Brit, Candy e Cotty reencenam o 
assalto para Faith, que não estava presente. No novo retrato do ocorrido, há o 
abandono da perspectiva estilizada. Dessa vez, são exibidos os atos pratica-
dos pelas garotas no interior do restaurante, com claro emprego de violência 
e agressividade perante as vítimas, que, marcadamente, são pretas e pobres. 
No entanto, mais uma vez, as três não exibem quaisquer sinais de arrependi-
mento, enquanto Faith se mostra horrorizada com o relato.

Aqui, uma questão é merecedora de análise: se as garotas já ha-
viam conseguido o que pretendiam com o crime, por que relembrá-lo foi tão 
atraente? A partir dessa reflexão,  pode-se perceber que o principal interesse 
das jovens não são os bens ou posses em si, mas a assunção do domínio nas 
relações de poder interraciais. De acordo com Adilson Moreira, a raça deve ser 
entendida “como uma construção social que procura validar projetos de do-
minação baseados na hierarquização entre grupos com características físicas 
distintas”  (MOREIRA, 2019, p. 41). Dessa forma, a dominância revela a privi-
legiada posição das meninas na hierarquia social.

Assim, o terço inicial do longa demonstra uma crescente obsessão 
das personagens principais com o poder. Ao cunhar os termos “branquitu-
de” e “negritude”, Moreira (2019, p. 54-55) afirma a existência de associa-
ções, a partir de sentidos culturais e práticas sociais, das minorias raciais a 
estereótipos negativos e do grupo social dominante a características positi-
vas. Nesse sentido, é esperado que jovens brancas ocupem, uma vez que, em 
uma sociedade marcada pelo racismo, a branquitude é tida como parâme-
tro cultural universal.
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2. “ESSE É O MEU SONHO”: O PARAÍSO DA SUPREMACIA 
BRANCA

Até o momento, o crime se apresenta perifericamente da jornada 
das protagonistas. Ao refletir sobre o relato de suas amigas, Faith reconhe-
ce o assalto ao restaurante como “algo muito ruim, mas que teve que ser fei-
to”. Porém, essa lógica é rompida quando as garotas são presas por porte e 
uso de narcóticos. Frente a isso, pode-se alegar que é contraditória a coloca-
ção anterior, que afirma a blindagem das personagens frente às consequên-
cias de seus atos. Na verdade, a punição é muito bem aplicada nesse momen-
to do longa, pois não se trata de um indicador de que a lei também funciona 
para elas, mas sim de uma quebra da percepção idealizada mantida até então, 
especialmente por Faith.

Após passarem a noite em uma cela, as garotas são informadas que 
a sua fiança foi paga. Ao saírem da prisão, elas são apresentadas ao seu “ben-
feitor”: o traficante de drogas Alien (Franco). A promessa é de que, com ele, 
elas poderão ir a qualquer lugar, enquanto “ouvem Beyoncé no carro”. As ga-
rotas estão livres, mas algo parece diferente. Agora, o pano de fundo não é 
ocupado pelas praias de São Petersburgo, mas por seus subúrbios. Os corpos 
“de verão”, bronzeados e convencionalmente atraentes, são substituídos por 
outros,  pertencentes a sujeitos racializados e apartados do projeto estético 
hegemônico.

A exposição contínua à atividade criminal dos amigos de Alien des-
trói o que havia restado da ilusão de segurança de Faith, o que leva a persona-
gem de Gomez a abandonar a viagem. Ainda que o desconforto da personagem 
possa ser entendido a partir da ótica do racismo aversivo,43 a sua tristeza não é 
tratada com desdém por Korine, uma vez que, ao perceber que as amigas não 
voltarão com ela para casa, é genuíno o seu desapontamento. Com Faith fora 
de cena, a sensação de que uma tragédia se aproxima torna-se ainda maior.

O que se sucede é uma participação cada vez mais ativa das três jo-
vens restantes no estilo de vida de Alien, especialmente Brit e Candy. A dupla 
demonstra um crescente interesse nas posses e no dinheiro do traficante, o 
que resulta em uma orgulhosa exibição do que ele chama de “seus troços”. Os 

43. De acordo com Adilson Moreira (2019, p. 46), essa prática ocorre a partir da “expressão de preconceitos sutis, mas 
persistentes, que indicam o desprazer na interação social com negros, motivo pelo qual pessoas brancas tentam evitar 
contato com eles ou os tratam com o devido distanciamento social.” No caso do filme, torna-se evidente que o desconfor-
to de Faith se inicia a partir do momento em que ela ocupa um ambiente predominantemente não branco.
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“troços” de Alien consistem, entre outras coisas, em camisetas de diferentes 
marcas, submetralhadoras, perfumes, óleos bronzeadores e outros produtos 
que denotam a concentração de capital pelo personagem de Franco enquan-
to homem  branco. Cabe remeter, aqui, à branquitude enquanto referencial de 
superioridade, seja ela moral, sexual, de classe... (MOREIRA, 2019, p. 55)

No entanto, logo se torna evidente que a dominância exercida por 
Alien não é inconteste. Em uma boate, ele confronta diretamente o traficante 
Big Arch, seu rival na disputa pelo controle da venda de drogas na região. Ar-
chie e seus companheiros são introduzidos como homens pretos que conse-
guiram atingir o sucesso financeiro, mesmo inseridos em um meio social que 
visa, a todo momento, minar as suas oportunidades. Isso é perceptível, por 
exemplo, em uma fala de Alien, na qual o personagem considera que o adver-
sário está se tornando “ganancioso demais”. Ou seja, quando o homem preto 
assume protagonismo na estrutura econômica, trata-se da violação de um li-
mite, a qual não pode ser admitida.

Essa concepção pode ser associada à fase neoliberal do sistema pe-
nal, como argumenta Ana Luiza Flauzina. Ao discorrer sobre determinadas 
características do modelo contemporâneo, como a concentração de renda, o 
desemprego e, consequentemente, a maior informalidade no mercado de tra-
balho, a autora sustenta que “a população negra, empurrada para fora de um 
mercado de trabalho a qual já tinha pouco acesso, tem sua biografia pratica-
mente interditada dentro dos cada vez mais estreitos espaços da legalidade, 
sendo recepcionada com vigor por um sistema penal que se agiganta” (FLAU-
ZINA, 2007, p. 85).

Logo, a limitação das perspectivas profissionais dessa parcela da 
população faz parte de um projeto para ela elaborado, de forma a torná-la 
mais suscetível à ação da polícia, por meio do aumento da criminalização 
dessas pessoas, especialmente em regiões periféricas. No exemplo do filme, 
contudo, o que foge das expectativas é como pessoas pretas, dentro dos es-
paços de ilegalidade, conseguem não só atingir a estabilidade financeira, mas 
também ameaçar o domínio da branquitude.

Além disso, Flauzina (2007, p. 90-91) ressalta o papel da mídia en-
quanto meio de execução de uma agenda política do sistema penal, voltada à 
reprodução de assimetrias estruturais e no controle de sujeitos dissonantes 
às bases do poder. A autora argumenta, ainda, que o aparato midiático, em 
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especial o televisivo, funciona como instrumento de empobrecimento de dis-
cussões, tendo em vista que essa cobertura favorece uma “concepção binária 
dos conflitos”.

Em “Spring Breakers”, essa noção dicotômica atinge o seu ápice 
no que é, possivelmente, a sequência mais visualmente sofisticada do lon-
ga. Nela, as três meninas sugerem a Alien que toque, em um piano a canção 
“Everytime”, da cantora Britney Spears. A música, a princípio, ouvida apenas 
pelos personagens, logo se torna a melodia que acompanha o quarteto na 
prática de diversos crimes, como o assalto a um parque de diversões, a inva-
são de um domicílio e a tortura de seus reféns.

O que torna a cena tão interessante de ser estudada é a forma pela 
qual Korine se utiliza de artifícios da cultura popular como forma de comuni-
car o ideário racista que a perpassa. A forma pela qual a canção de Spears co-
bre os acontecimentos da montagem, de forma similar aos videoclipes mu-
sicais contemporâneos, dá a entender que os quatro estão em uma fantasia. 
Nela, a estética está a serviço da fraternidade branca. As jovens brincam de 
ciranda enquanto seguram espingardas de mãos dadas, com o pôr do sol no 
horizonte, tudo  sob a observação do homem branco. Não é difícil imaginar o 
perfil das vítimas, as quais são sujeitos sem identidade, existentes em função 
da opressão exercida pelos quatro brancos. A consequência imediata? O forta-
lecimento dos laços de união. É, o paraíso deve ser aqui.

3. “SPRING BREAK PARA SEMPRE”: A CRUZADA RACIAL 
QUE MARCA O FIM DA JORNADA

Eugenio Raul Zaffaroni, ao estabelecer o genocídio em massa como 
principal mote operacional dos sistemas penais latino-americanos, argu-
menta que a violência exercida por esses sistemas é sem paralelo. Após apon-
tar numerosos cenários em que o institucional  propicia a morte, compreen-
dendo desde as mortes por conflito armado até os suicídios de presidiários, o 
autor afirma, sucintamente: “há mortes” (ZAFFARONI, p. 124-125).

Pensar os 15 minutos finais de “Spring Breakers” sob outra ótica 
que não a da morte se mostra uma impraticabilidade. Afinal, após a partida 
de Cotty,44 Brit e Candy se juntam a Alien no que será a última “missão” do 

44. Após ser atingida no braço por um comparsa de Big Arch, a personagem de Rachel Korine, similarmente a Faith, re-
torna para casa. É o único momento do filme em que uma das garotas tem sua integridade física ameaçada. Até tal pon-
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trio: o extermínio da gangue de Archie. É chegado o momento em que o úni-
co modo possível de afirmação de um dos lados, enquanto grupo dominante, 
é pela completa obliteração do adversário. A “tarefa” é finalizada sem grandes 
obstáculos, mas com uma fatalidade: o próprio Alien, morto por um dos com-
parsas de Big Arch.

Flauzina, ao abordar as noções de biopoder e do direito de matar, 
suscitadas por Michel Foucault, relaciona-as ao atual momento do sistema 
penal, ou seja, a fase neoliberal. De acordo com a autora, o racismo é elemen-
to central ao funcionamento do Estado atuante  nos moldes do biopoder, ten-
do em vista o seu papel condicionador do direito de matar. Isso significa que, 
no âmbito do disciplinamento e controle dos corpos, o ideário racista fun-
damenta o extermínio da população negra, projeto que se renova a partir de 
“promessas vazias da modernidade” (FLAUZINA, 2007, p. 100).

Frente a isso, a autora postula o que chama de um “atalho” da cri-
minologia crítica. A proposta de Flauzina consiste no abandono dos estudos 
que centralizam a classe como principal fator de influência no sistema pe-
nal, caminhando em direção a abordagens que valorizem dinâmicas próprias 
do cenário brasileiro. Nesse sentido, a elaboração de novos discursos deve-
rá se pautar no reconhecimento de outras dimensões de opressão que não o 
classismo. Ou seja, é imprescindível, para fins de entender a complexidade da 
realidade sociopolítica brasileira, a consideração do racismo enquanto siste-
ma que viabiliza a opressão (FLAUZINA, 2007, p. 126).

Nesse aspecto, ainda que a análise da autora seja direcionada ao 
contexto do Brasil, com eventuais menções a outros países latino-america-
nos, há uma clara possibilidade de extensão desse entendimento aos Esta-
dos Unidos. Resguardadas as suas particularidades, a formação histórica dos 
dois países encontra diversos pontos em comum, desde o passado colonial 
até a escravização de africanos como base da constituição política, econômica 
e social de cada nação. Consequentemente, o legado do racismo e as dinâmi-
cas interraciais, em ambos os contextos, também apresentam similaridades.

É na cena final do filme, portanto, que essa aproximação toma uma 
forma mais concreta. Brit e Candy, sem Alien, prosseguem naturalmente com 
o massacre. A dupla invade  a mansão de Big Arch com relativa facilidade, 

to, a violência existiu unicamente como projeto estético, o qual atendia às idealizações e expectativas das jovens. Nes-
se sentido, o que influencia a decisão final de Cotty não é o ato violento em si, mas como ele traz repercussões tangíveis 
à sua esfera pessoal.
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guiada por um único instinto: o de extermínio de todo e qualquer corpo pre-
to que aparecesse diante delas. Nesse aspecto, as duas podem ser visualizadas 
como agentes não oficiais do sistema penal, uma vez que a sua atuação leva à 
solução de um problema para o qual, até então, o sistema não tinha uma solu-
ção: a ameaça ao domínio branco pelo sucesso econômico de pessoas pretas.

Note-se que a única consequência decorrente do massacre para Brit 
e Candy é a obtenção da autoatualização pessoal, a qual leva à decisão de re-
torno para casa. Conforme as mensagens de voz enviadas pelas personagens 
às suas mães, ambas desejam somente “ser felizes, se divertir e virar pessoas 
melhores”. A gravidade do ato que cometeram, ainda que sem punição cor-
respondente, resulta na destruição total do cenário fantasioso do spring break 
e a volta ao “mundo real”.

Em suas últimas reflexões sobre a viagem, as garotas declaram, rei-
teradamente, o quanto a experiência as mudou. “Nós somos pessoas diferentes 
agora”, “É como se o mundo fosse perfeito e não fosse acabar nunca” e “Spring 
break para sempre” são alguns dos trechos da proclamação verdadeiramente 
romântica das duas. Junto a essas falas, são repetidas as imagens da sequência 
inicial, em que pessoas bebem, dançam e sorriem na praia ensolarada.

Dessa vez, no entanto, há uma justaposição dessas imagens com 
o resultado da cruzada empreendida pelas garotas: os cadáveres pretos rele-
gados à obscuridade, iluminados apenas pelo neon noturno. O divertimen-
to de pessoas brancas tem, como prestação, o extermínio de pessoas pretas, 
que não têm lugar na fantasia do spring break, construída culturalmente como 
forma de exaltação de sujeitos que ocupam as mais altas posições sociais. É 
essa a utopia definitiva dos privilegiados, a qual eles desejam que seja eterna.

CONCLUSÃO

Decorridos quase 10 anos da estreia de “Spring Breakers: Garotas Pe-
rigosas”, é inegável a sua permanência enquanto produto cultural. Não é uma 
finalidade deste trabalho, no entanto, declarar a existência de um jeito “cor-
reto” de interpretar a obra, inclusive por se tratar de uma análise restrita ao 
campo das ciências sociais. Na verdade, a proposta é baseada, fundamental-
mente, no intento de desenvolver uma perspectiva subaproveitada, que reve-
la instigantes sensibilidades da obra.
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Reiterando uma afirmação anterior de Harmony Korine, a análise 
não é pautada na verossimilhança dos fatos retratados no filme. Pode-se ques-
tionar, por exemplo, a sobrevivência das duas garotas e a morte de Alien, vis-
to que este detém uma experiência muito mais vasta com um estilo de vida 
criminoso. A melhor compreensão para esse desdobramento não é em sua lite-
ralidade, mas como símbolo da supremacia do controle exercido pelas jovens 
brancas, uma vez que, conforme Wilkinson (2018, p. 35), elas agem de acordo 
com as suas vontades pessoais, ressignificando ações e práticas do capitalis-
mo da forma mais conveniente a seus desejos, insubmissas à figura masculina.

Logo, o que torna o filme um objeto de análise ainda mais rico é 
o equilíbrio que Korine encontra em seu julgamento. As personagens princi-
pais não são condenadas por buscarem um sonho prometido a elas pela mí-
dia. O que se afirma, na verdade, é como, em uma sociedade na qual o racismo 
fundamenta o controle social, a liberação parcial de um grupo (nesse caso, as 
mulheres brancas) significa, no máximo, o nascimento de novas formas de 
marginalização da população preta.
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