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Editorial 

Globalização, sociedade e (in)segurança nos 

dias de hoje 

 

A globalização vem colaborando para o estresse e as 

tensões que comprometem as relações sociais e 

multiculturais. Ela se revela como um conjunto 

complexo de processos, operando de formas 

dessemelhadas e antagônicas, destruindo culturas 

locais e ampliando ainda mais as desigualdades sociais, 

econômicas e políticas. Não obstante, presenciamos, 

também, ao que Zygmunt Bauman referiu de 

decadência da comunidade. Segundo o autor, o que se 

busca na comunidade é o equivalente a um abrigo 

nuclear, um “ambiente seguro”. Assim, a comunidade 

significa o isolamento, a separação por meio de “muros 

protetores” e “portões vigiados”.1 No entanto, essa ideia 

de proteção/segurança começa a se deteriorar quando 

as comunicações entre os “de dentro” e os “de fora” 

começam a embaçar a distinção entre “nós e “eles”. A 

comunidade, por conseguinte, restará frágil e 

vulnerável,  necessitando de proteção. A busca e o desejo pela segurança é a procura pelo 

novo erguimento das muralhas da comunidade. O endurecimento do rigor penal e a 

revalorização do componente aflitivo da punição, por meio de uma espécie de vingança 

social, tomam uma posição destacada nesse fenômeno. Atualmente, é muito comum a 

opinião de que vale mais a pena, em resposta à criminalidade, renunciar a cautelas clássicas 

(assistência social, saúde, educação) em favor de uma maior efetividade e rendimento do 

sistema legal (instituições estatais: polícia, ministério púbico, justiça). A atual fórmula que se 

identifica na intervenção penal se orienta por um incremento do rendimento e da efetividade 

do controle social penal. A prisão, por sua vez, faz agora o papel das velhas instituições do 

bem-estar.2 

                                                           
1 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2003, p. 103. 
2 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 56-57. 
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Direito versus Política: o problema do desprezo ao 
encarcerado (Parte I) 

Guilherme Camargo Massau1 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu Art. 5º, às pessoas privadas da 

liberdade o respeito à humanidade das penas (inciso XLVII), sua individualização 

(inciso XLVI), seu cumprimento adequado (inciso XLVIII), bem como a integridade 

física e moral (Art. 5º, XLIX). Tais garantias configuram-se em direito fundamentais. 

Também as leis infraconstitucionais especificam e estruturam um sistema de proteção 

à pessoa em restrição de liberdade. Trata-se de um sistema normativo voltado à 

dignidade da pessoa, independente de suas condições ou circunstâncias. 

O sistema normativo abrange normas não só nacionais como internacionais, em 

que os Estados se comprometem perante os demais signatários em cumpri-las. A 

importância de tal sistema que devemos denominar de direitos fundamentais 

(internamente) e Direitos Humanos (externamente) revela-se em sua característica 

normativo-política: 1) inalienabilidade; 2) universalidade; 3) imprescritibilidade. A 

primeira indica que nenhum ser humano pode alienar o seu direito fundamental em 

troca de qualquer outro proveito. A universalidade corresponde à natureza desses 

direitos, todo o ser humano é titular do direito subjetivo, independente de qualquer 

condição natural ou social. A imprescritibilidade salienta que o tempo não enfraquece 

nem extingue a exigibilidade do direito. 

O Brasil acolhe e privilegia os direitos fundamentais e humanos. Contudo, nem 

toda norma jurídica é de fácil efetivação ou politicamente possui interesse de ser 

efetivada. Violações aos Direito fundamentais e Humanos são registradas 

frequentemente em ambiente custodiado pelo Estado, o qual deveriam ser o exemplo 

de efetivação de tais normas, já que é dever do próprio Estado zelar pela dignidade de 

seus custodiados. 

Isso não ocorre, como exemplo, é o caso, dentre outros, do complexo 

penitenciário de Curado – antigo “Professor Aníbal Bruno”2. Trata-se da violação de 

                                                           
1 Doutor em Direito. Professor da Faculdade de Direito/UFPel. 

2 Segundo a resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de maio de 2014, o Presídio 
Professor Aníbal Bruno foi cindido em três unidades, que funcionam de forma independente. São elas: 
Presídio Juiz Antonio Luiz Lins de Barros, Presídio Marcelo Francisco de Araújo e Presídio Frei Damião de 
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direitos humanos/fundamentais no que diz respeito aos encarcerados em relação a 

garantir a vida e a integridade das pessoas privadas de liberdade, a qual o Brasil foi 

acusado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A resolução de 22 de maio de 

2014 estabeleceu medida provisória3 contra o Brasil, que se fundamenta nos seguintes 

“supostos fatos”, em resumo: mortes violentas, atos de torturas, rebeliões, internos 

feridos, violência de agentes contra presos, restrições de circulação nos corredores de 

grupos minoritários, agressões por parte de agentes penitenciários contra visitantes, 

falta de funcionários do Estado para garantir a segurança do centro penitenciário, 

utilização de diversos tipos de armas pelos presos dentre outros fatos que foram 

denunciados4. 

A resolução de 22 de maio de 2014 da Corte Interamericana expôs parte do 

problema de violações dos Direitos Humanos, porém em termos de ação interna, ainda 

as Cortes nacionais não tomaram uma medida global para amenizar tais violações. Os 

desrespeitos aos Direitos Humanos/direitos fundamentais são condições que revelam a 

fragilidade dos direitos básicos à dignidade humana no Brasil, porém isso se intensifica 

pelo fato de as pessoas violadas em seus direitos estarem sob a custódia do Estado e, 

nesse sentido, têm seu próprio garante como violador. 

A situação configura-se em transgressão dos direitos constitucionalmente básicos 

do ser humano. Porém, tal transgressão é conhecida e condenada e, mesmo assim, 

ainda perdura. A questão de Direito está respondida, ou seja, não é mais problema, 

sendo a resposta: façam-se cessar todas as violações e façam com que todos os 

encarcerados tenham acesso aos direitos e garantias fundamentais que lhe são de 

direito em sua condição. 

Isso revela uma ruptura de relações entre poderes – não formais, mas materiais – 

em que se tem uma situação de fato e de direito sem que as duas convirjam no mesmo 

                                                                                                                                                                          
Bozzano. A essa estrutura se denomina “Complexo de Curado”. CORTE Interamericana de Direitos 
Humanos. Resolução de 22 de maio de 2014. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_01_por.pdf. Acesso em 02/08/2014. 

3 O Art. 27 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos regulamenta a figura da 
medida provisória. O regulamento prevê várias situações e formas de solicitar a medida provisória que é 
lançada em casos de extrema gravidade e urgência a fim de evitar danos irreparáveis às pessoas humanas. 
O Art. 26 do Regulamento da Corte estabelece o compromisso da cooperação dos Estados demandados. 
Tais medidas possuem o objetivo de evitar prejuízo irreparável às pessoas, fazendo com que o Estado atue 
em forma de evitar ou cessar os danos. Elas possuem as características de cautelar – preservando uma 
situação jurídica – e de tutelar – protegendo direitos humanos. CORTE Interamericana de Direitos 
Humanos. Resolução de 22 de maio de 2014. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_01_por.pdf. Acesso em 02/08/2014. 

4 Todos os fatos alegados constam da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_01_por.pdf. Acesso em 02/08/2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_01_por.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_01_por.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_01_por.pdf
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sentido. A partir disso desenvolvem-se uma série de questões que não são enfrentadas 

pelos poderes constituídos: 1) se existem violações de direitos fundamentais, então qual 

o motivo de o violador não ser responsabilizado nas esferas cabíveis; 2) se existem 

violações de direitos fundamentais, então quais são os motivos para que elas continuem 

se perpetuando; 3) se existem violações de direitos fundamentais, então quais são os 

argumentos para que se tolerem violações a um grupo determinado de pessoas e a 

outros não. 
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Política de guerra às drogas e seus efeitos sobre o 
encarceramento feminino 

Samira Pereira da Costa1 

 

Existem relatos do uso de substâncias entorpecentes desde os primórdios da 

humanidade. Com as mais diversas finalidades, em cerimônias religiosas ou culturais, 

para fins terapêuticos ou apenas relaxantes, o fato é que o homem sempre se utilizou de 

alucinógenos. 

Porém, apenas no século XX, o pensamento político, em âmbito internacional, se 

voltou para a questão das drogas. Os Estados Unidos da América, por questões 

econômicas ligadas ao comércio do ópio, mostrou-se favorável à novidade com a 

justificativa de que estava a zelar pela moral e pelos bons costumes. 

A partir daí, os estados, já no plano da Organização das Nações Unidas, 

assinaram três convenções2 a respeito das diretrizes para o controle dos entorpecentes. 

Deste modo, estas orientações servem, hoje, como referência legal a todos os países 

signatários. 

No Brasil, a legislação adotada segue os parâmetros da Convenção Contra o 

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas da ONU3, assinada em 

Viena, em 1988 e aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº 

162, em 1991. 

A nova legislação brasileira que trata especialmente desta temática entrou em 

vigor no dia 8 de outubro de 2006, trazendo algumas modificações importantes na 

esfera penal com a aparente intenção de ampliar a proteção social. Percebe-se 

claramente na própria estrutura da lei e de seus dispositivos que a política adotada é 

semelhante à políticas de guerra, como sustenta o professor Nilo Batista em seu texto 

Política Criminal com Derramamento de Sangue: 

Como compreender que as mulheres pobres latino-americanas 
que operam como transportadoras de pequenas partidas, as 
mulitas, ou o traficante famélico, aquele que se envolve em 
decorrência do consumo, ou ainda a usuário que adquire 
também para seu colega, como compreender que tais pessoas se 
sujeitem a mesma escala penal de um atacadista facinoroso, a 

                                                           
1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. 

2 Disponível em: http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/marco-legal.html. Acesso em 19 nov. 2014.  

3 Disponível em: file:///D:/Meus%20Documentos/Downloads/38_ONU_psicotropicas.pdf. Acesso em 16 
nov. 2014.  

http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/marco-legal.html
file:///D:/Meus%20Documentos/Downloads/38_ONU_psicotropicas.pdf
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não ser por uma lógica de guerra, segundo a qual enquanto não 
tiver abatido a meu adversário passo temer que ele consiga 
destruir-me? 

 

O legislador não se limitou a criminalizar uma conduta específica, mas foi além, 

redigiu uma verdadeira cartilha de combate ao tráfico, punindo comportamentos 

equiparados, desde colaborar como informante4 até oferecer droga, eventualmente e 

sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem5, 

afora sua equivalência constitucional aos crimes hediondos, o que, é sabido, acarreta 

num regime jurídico mais rigoroso durante a fase de instrução (prisão preventiva, por 

exemplo), tal qual durante a execução penal (regime inicial de cumprimento de pena, 

progressão de regime, etc.). 

Os efeitos desse proibicionismo são facilmente visíveis na atual crise pela qual 

passa o sistema penitenciário brasileiro, sobretudo às custas do encarceramento 

massivo da parcela da população considerada mais vulnerável por características 

sociais, econômicas, raciais e de gênero. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o 

tráfico de drogas responde por 22% dos crimes cometidos pelos presidiários. Entre as 

mulheres esse índice sobre para 60%. 

Entre os anos de 2006 e 2011, 15.263 mulheres foram presas no Brasil. A 

acusação contra 9.989 delas (65%) foi de tráfico de entorpecentes. Esses dados foram 

apresentados, pela socióloga Julita Lemgruber, durante o Encontro Nacional do 

Encarceramento Feminino de 20116, que o Conselho Nacional de Justiça realizou na 

cidade de Brasília. A socióloga afirma que a imensa maioria dessas mulheres (os índices 

podem chegar a 90%) atuam como pequenas traficantes, desempenhando um papel 

secundário no processo de organização criminosa.  

Trazendo isso para nossa esfera social limitada, dados do Sistema INFOPEN7 

revelam que em outubro do ano de 2014, o Presídio Regional de Pelotas – RS abrigava, 

sob custódia, 59 mulheres, entre presas provisórias, em regime fechado, semiaberto e 

aberto. Dentre essas mulheres, 47, ou seja 79,6% delas, são acusadas por tráfico de 

                                                           
4 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação Especial. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

5 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação Especial. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

6 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14913-trafico-de-drogas-esta-ligado-a-70-
das-prisoes-de-mulheres-no-brasil. Acesso em 17 nov. 2014.  
7 Disponível em: 
http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1415887091_Pres%C3%ADdio%20Regional%20Pelotas.p
df. Acesso em 16 nov. 2014.  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14913-trafico-de-drogas-esta-ligado-a-70-das-prisoes-de-mulheres-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14913-trafico-de-drogas-esta-ligado-a-70-das-prisoes-de-mulheres-no-brasil
http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1415887091_Pres%C3%ADdio%20Regional%20Pelotas.pdf
http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1415887091_Pres%C3%ADdio%20Regional%20Pelotas.pdf
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entorpecentes ou conduta equiparada. Apesar dos dados pessoais relativos à 

quantidade de filhos não estarem disponíveis publicamente, pode-se deduzir, 

considerando a idade da maioria delas, 44 tem entre 30 e 60 anos, e o nível de 

escolaridade, 42 possuem apenas o ensino fundamental incompleto, que, baseando-se 

no contexto social no qual estão inseridas, grande parte destas mulheres sejam mães e, 

muito provavelmente, provedoras do sustento das suas famílias. 

 No que tange o delito em questão, a Criminologia, como ciência, deve 

incorporar dados científicos e principalmente reais. Ora, é do conhecimento de todos os 

pesquisadores criminólogos do país e disponível em documentos públicos8, o perfil das 

mulheres encarceradas e a realidade socioeconômica que as levaram à prisão. Segundo 

a Pastoral Carcerária, a nível nacional, a maior parte tem idade entre 20 e 35 anos, é 

chefe de família, possui em média mais de dois filhos menores de 18 anos e apresenta 

escolaridade baixa 

 A nossa sociedade mantém seu caráter patriarcal, a despeito das inúmeras lutas 

por igualdade entre os sexos, traço este ainda mais ostensivo na população 

hipossuficiente, exatamente a qual é selecionada pelo sistema penal brasileiro. 

Destarte, não é nada complexo concluir-se que grande parte das mulheres que 

aderem à postura criminosa em destaque o fazem por força de coação moral da qual 

utopicamente deveriam, mas não podem resistir. No documento "Mulheres, delitos de 

drogas e sistemas penitenciários na América Latina”, divulgado em 2013 pelo 

Consórcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC) revelou-se os resultados de 

um estudo sobre a população feminina nas prisões, o qual afirma que a maioria das 

mulheres se envolvem no “microtráfico” a partir de suas relações familiares ou 

sentimentais, seja como namoradas, esposas, mães e filhas, e em cumprimento dos 

papéis designados para homens e mulheres.  

Ademais, enquanto presidiárias, elas são submetidas à vida em um ambiente 

extremante masculinizado, do qual carregarão para sempre as sequelas emocionais e 

psicológicas. Neste sentido, a socióloga Julita Lemgruber declarou ao CNJ, em suas 

palavras:  

Elas são tratadas como homens, tanto em termos de estrutura das 
prisões como também em relação ao tratamento que é dispensado a 
elas. Um exemplo muito triste é que, em muitos casos, elas não têm 

                                                           
8 Disponível em: http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2012/09/relatorio-mulherese-
presas_versaofinal1.pdf. Acesso em: 18 nov. 2014.  

http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2012/09/relatorio-mulherese-presas_versaofinal1.pdf
http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2012/09/relatorio-mulherese-presas_versaofinal1.pdf
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acesso a um simples absorvente quando estão menstruadas. São 
obrigadas a improvisar usando miolo de pão. 

 

Apesar dos esforços da criminologia midiática ao impor à população um medo 

que legitimaria todas as condutas por parte das agências punitivas do Estado, e todos 

os possíveis e “inevitáveis” males causados por elas em favor de um bem comum, estas 

mulheres, especialmente as que são usadas como “mulas” pelas organizações 

criminosas e presas, muitas vezes em flagrante, ao tentar adentrar os estabelecimentos 

prisionais carregando drogas cujos destinatários são seus próprios companheiros, não 

representam maiores perigos à sociedade. Mal muito maior se dá no seio destas 

famílias, afinal quando o homem comete um crime e é condenado à prisão, regra geral, 

os filhos e o sustento da família ficam sob responsabilidade da mãe, mas quando a 

mulher é retirada do convívio familiar cerceando-lhe sua liberdade, os filhos sofrem 

também uma penalização e uma estigmatização que pode gerar uma reprodução dessa 

criminalidade. 

A guerra às drogas, do ponto de vista criminológico, não tem uma vítima definida 

ou certa, o bem que se busca proteger é um bem comum, a saúde pública. É um crime 

porque assim se estabeleceu através de um discurso corporativista que vinha, até agora, 

superando os outros vieses. Pode-se extrair duramente deste discurso e, inclusive, das 

decisões pragmáticas do judiciário a respeito desta temática, uma cosmovisão quase 

medieval, agostiniana, onde quem escolhe o lado das drogas está optando pelo lado do 

mal, do inimigo, e, em vista disso, deve ser abatido de forma absoluta, independente de 

particularidades e do ponto de vista democrático. 

Porém, por força da forte crise que assola o sistema carcerário brasileiro, a 

plenária do II Encontro Nacional do Encarceramento Feminino9, ocorrido no dia 22 de 

agosto de 2013, em Brasília, manifestou-se favoravelmente à aplicação de penas 

alternativas à prisão em regime fechado para mulheres presas por tráfico de drogas. 

Uma das conclusões aprovadas foi uma proposta ao Ministério da Justiça para que o 

órgão estenda o indulto às mulheres condenadas por tráfico privilegiado, ou seja, 

quando o traficante é réu primário, tem bons antecedentes e não se dedica à atividades 

criminosas nem integra organizações com esse fim. 

                                                           
9 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/26052-encontro-apoia-penas-alternativas-a-prisao-
de-mulheres-por-trafico-de-drogas. Acesso em: 19 nov. 2014. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/26052-encontro-apoia-penas-alternativas-a-prisao-de-mulheres-por-trafico-de-drogas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/26052-encontro-apoia-penas-alternativas-a-prisao-de-mulheres-por-trafico-de-drogas
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Bem jurídico-penal e linguagem: a irrenunciabilidade de 
um conceito 

Douglas de Barros Ibarra Papa1 
 

Afigura-nos remansosa a crença de que o conceito de bem jurídico-penal enfrenta 

uma crise sem precedentes. Isso porque o seu principal defensor tem reformulado os 

seus postulados, para afirmar que nenhuma das deduções relativas ao termo “bem 

jurídico” verificadas ao longo da história jurídico-penal foi, deveras, fundamento 

suficiente de uma teoria limitativa do direito penal.2  

Em face das criminalizações de bens supraindividuais, Roxin tem sustentado a 

existência de pressupostos mutáveis em sua teoria, malgrado não haja nenhuma 

modificação na tese de que a exigência de uma lesão à bem jurídico pode oferecer 

diretrizes à legislação penal. O professor de Munique passa a defender que o direito 

penal moderno deve superar os limites do princípio personalista da proteção de bens 

jurídicos, máxime no tocante à possibilidade de vida das gerações futuras, por meio, 

por exemplo, da conservação da natureza. Segundo o autor, haveria casos em que a 

preservação de certas espécies de animais ou de plantas não poderiam mais ser 

explicadas com referência a necessidades humanas, senão apenas com base na 

finalidade de preservar a natureza por ela mesma.3 

Nessa contextura, granjeiam alento as posições descrentes no potencial crítico do 

bem jurídico em conferir legitimidade às incriminações hodiernas, como a de 

Stratenwerth, ao entender que a busca por um conceito de bem jurídico, que seja 

aplicável a todos os tipos de delito e, ainda, apresente algum conteúdo, é um problema 

simplesmente insolúvel.4 De igual modo, autores como Jakobs, calcados no 

funcionalismo sistêmico, rechaçam a potencialidade do conceito, levando-se em conta a 

satisfação das expectativas sociais e o significado comunicativo da conduta.  

                                                           
1 Graduado em Direito pela UFMT. Mestre em Direito Penal pela USP. Assessor Jurídico no TJMT. 

2 ROXIN, Claus. Sobre o recente debate em torno do bem jurídico. In: GRECO, Luís; TÓRTIMA, Fernanda 
Lara (Coord.) O bem jurídico como limitação do poder estatal de incriminar? Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 181.  

3 Ibid, p. 206 e ss. 

4 Em linhas gerais, o penalista alemão entende que a lesão ao bem jurídico separada da conduta humana 
não pode constituir o ilícito, porque justamente o que constitui a lesão ao bem jurídico é a conduta 
humana, STRATENWERTH, Günter. Disvalor de acción y disvalor de resultado en el derecho 
penal. Trad. Marcelo A. Sancinetti y Patricia S. Ziffer. 2ª edición. Buenos Aires: Hammurabi, 2006, p. 35 e 
ss. 
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Frise-se que para Jakobs o direito penal não garante a subsistência dos bens 

jurídicos em si mesmos, senão a possibilidade de que as pessoas não ataquem esses 

bens, o que reforça a famigerada tese do autor, segundo a qual cabe ao direito penal 

garantir a identidade da sociedade através da vigência de suas normas.5 Numa palavra, 

a teoria do bem jurídico estaria desprovida de potencial crítico, bastando a satisfação 

das expectativas sociais, podendo dizer respeito a qualquer opção do legislador.6 

Entrementes, não obstante Roxin reconheça que a pena contribui para a 

estabilização da norma, esta não seria, para o autor, a sua única finalidade, porquanto a 

estabilização da norma não é um fim em si mesmo, estando destinada a contribuir para 

que no futuro não se produzam lesões a bens jurídicos.7 Tem-se que, ao reverso do que 

pensa Jakobs – quando concebe a pessoa humana como um subsistema social –, a vida 

em sociedade, por ser mais rica, variada e complexa, permite que a pessoa humana seja 

protagonista de sua própria vida dotada de autonomia e dignidade. Assim, não é o 

Estado que está em perigo de ver defraudadas suas expectativas pelas pessoas, pelo 

contrário, são estas pessoas que podem ver-se defraudadas pelo Estado, quando este se 

mostra incapaz de garantir aos cidadãos uma vida em liberdade e a satisfação de suas 

necessidades básicas.8 

Convém, portanto, situar a pessoa humana como ente social dentro de uma 

sociedade democrática,9 porquanto a relação social expressa sempre uma relação 

dialética dinâmica, pois, constantemente, através dos interesses contrapostos 

                                                           
5 JAKOBS, Günther. O que é protegido pelo direito penal: bem jurídicos ou a vigência da norma? In: 
GRECO, Luís; TÓRTIMA, Fernanda Lara (Coord.). O bem jurídico como limitação do poder estatal 
de incriminar? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 160-161; JAKOBS, Günther. Dogmática de 
derecho penal y la configuración normativa de la sociedad. Madrid: Civitas, 2004, p. 75 e ss; 
JAKOBS, Günther. Fundamentos do direito penal. Trad. André Luís Callegari. São Paulo: RT, 2003, 
p. 133-134. 

6 Apud SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Fundamentos da adequação social em direito penal. 
São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 42-43. Nesse aspecto, para Jakobs, a equiparação de fim da norma e 
proteção de bens jurídicos ou de delito e lesão de bens jurídicos fracassa, sobretudo nos delitos com 
infração de um dever especial derivado de uma competência institucional, de modo que o direito penal não 
se caracteriza como lesão de bens jurídicos, mas como lesão de juridicidade, JAKOBS, Günther. Derecho 
penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 1997, 
p. 52; JAKOBS, Günther. La autocompreensión de la ciência del derecho penal ante los desafíos del 
presente. In: ESER, Albin; HASSEMER, Winfried; BURKHARDT, Björn (Coordinadores de la versión 
alemana.). La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio. Coordinador de la versión española 
Francisco Muñoz Conde. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 56. 

7 ROXIN, Claus. El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a examen. 
Traducción de Manuel Cancio Meliá. Revista Electrónica de Derecho Penal y Criminología, 15-01, 
2013. Disponível em: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf. Acesso em: 21 maio 2013. 

8 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J.; HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Nuevo sistema de derecho 
penal. Madrid: Trotta, 2004, p. 69. 

9 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de derecho penal. Parte general. Barcelona: Ariel, 1984, p. 62.  

http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf
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existentes dentro do desenvolvimento social, produzem-se processos de teses, antíteses 

e sínteses. Nesse sentido, o bem jurídico não é somente um conceito crítico com 

referência ao sistema jurídico, senão também com referência ao sistema social, 

composto por diferentes ordens de valores, traduzindo, segundo Bustos Ramírez, uma 

síntese normativa determinada de uma relação social concreta, sintético-jurídica, 

dialética e necessária.10 

Sobreleva-se, pois, uma noção material de bem jurídico, possibilitando que o 

legislador e o intérprete concretizem os interesses suscetíveis de lesão no seio das 

relações sociais, de modo que o “dano” inerente ao delito não pode ser entendido 

apenas como algo material e sensível, senão como um dano imaterial, pertencente ao 

âmbito do comunicativo.11 Contudo, é proverbial que uma interpretação sociológica 

nestes moldes ainda permanece carente de um sólido ponto de partida para todo este 

trabalho de valoração.  

Ora, se os bens jurídico-penais, numa perspectiva participativa, devem ser 

concreções dos interesses reais [diretos ou indiretos] dos indivíduos, que merecem, 

pela sua importância, a máxima proteção do direito penal, temos, assim como 

Schünemann, que a filosofia analítica da linguagem pode contribuir para a construção 

de parâmetros valorativos. Isso porque a valoração nunca existe por si mesma, senão 

em relação a um pressuposto de fato que é valorado, de modo que a tarefa da ciência 

penal consiste em encontrar os tais pressupostos fáticos aos quais é aplicável a 

correspondente valoração.12 

A filosofia da linguagem, de resto, ao contrário do pensamento científico-jurídico 

tradicional, não se pretende fundamentar a legitimidade do direito em uma metafísica 

natural, senão colocar em primeiro plano uma legitimação procedimental através do 

entendimento, vez que razão e racionalidade não são entendidas como categorias 

apriorísticas, mas como categorias transmitidas através da linguagem e seu uso, como 

razão comunicativa ou racionalidade comunicativa.13 

                                                           
10 Idem, 1984, p. 63; BUSTOS RAMÍREZ, Juan J.; HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Nuevo sistema 
de derecho penal. Madrid: Trotta, 2004, p. 32. 

11 ALCÁCER GUIRAO, Rafael. Sobre el concepto de delito: ¿Lesión del bien jurídico o lesión de 
deber? Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 91. 

12 SCHÜNEMANN, Bernd. La relación entre ontologismo y normativismo en la dogmática jurídico-
penal, RBCCRIM, ano 11, jul.-set, 2003,  p. 25-26; BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Da teoria do 
bem jurídico como critério de legitimidade do direito penal. Tese de Livre-Docência. Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 369-370. 

13 SCHÜNEMANN, Bernd. La interpretación de la ley en la intersección de la filosofía del lenguaje, la 
constitución y la metodología jurídica. In: DONNA, Edgardo Alberto (dir). Obras. Tomo I. Colección 
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Nessa tessitura, tem-se que as formas de comunicação articuladas em termos de 

Estado de Direito – nas quais se desenvolvem a formação da vontade política, a 

produção legislativa e a prática das decisões judiciais –, aparecem, nesta perspectiva, 

como parte de um processo mais amplo de racionalização dos mundos da vida das 

sociedades modernas, submetidas à pressão de imperativos sistêmicos.14 Trata-se de 

um ponto de partida metodológico plural capaz de reconstruir o modelo de democracia 

e de direito e refletir consideravelmente no âmbito legislativo e judicial, tendo como 

paradigma de análise, especialmente no âmbito do direito penal, a teoria do bem 

jurídico, vez que a questão ético-política sobre os fins coletivos perseguidos 

corresponde-se com a questão dos bens jurídicos a proteger.  

Convém registrar, contudo, que embora o direito penal não seja uma ciência 

natural, não se pode prescindir absolutamente dos resultados empíricos, e sim, 

incorporá-los ao acervo de conhecimentos que configuram a própria linguagem, 

entendida como a lente através da qual se percebe a realidade, cujo significado se deve 

compreender.15 Sob este enfoque, a teoria do bem jurídico passa a ter aptidão para fazer 

valer desses elementos empíricos, traduzidos em negociações e discursos introduzidos 

no procedimento legislativo, a fim de que possa estabelecer parâmetros discursivos 

hábeis ao processo de legitimação das incriminações, sobretudo quando associada à 

ideia de ofensa. 

Saliente-se que, no plano fático, a noção de ofensividade possibilita ao julgador 

melhores condições em aferir a real afetação do bem jurídico, porquanto se permite 

considerar a realidade normativa em face dos novos interesses sociais. Isso se explica 

porque no processo de interpretação/valoração, a par de se extrair a norma de conduta 

[o enunciado típico], é necessário valorar a norma de sanção [como o juiz deve 

sancionar quem violar a norma de conduta], que possui, em verdade, duas dimensões: 

(i) valorativa, vez que toda norma existe em função de um valor, ou seja, de um 

interesse ou bem que o legislador valorou positivamente e quer proteger e (ii) 

                                                                                                                                                                          
autores de derecho penal. Santa Fe: Rubinzal - Culzoni Ed., 2009, p. 85; VOGEL, Joachim. Legislación 
penal y ciência del derecho penal. Reflexiones sobre una doctrina teórico-discursiva de la legislación penal, 
RDPC, 2ª época, n. 11, 2003, p. 255. 

14 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático 
de derecho en términos de teoría del discurso. Trad. Manuel Jiménez Redondo. 6ª ed. Madrid: 
Trotta, 2010, p. 67. 

15 BECHARA, op. cit., p. 368-369. 
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imperativa, pois a norma cria uma pauta de conduta e exige de todos que se 

comportem de acordo com a pauta estabelecida.16 

Nesse sentido, vê-se que a definição do injusto penal parte também de uma 

infração da dimensão valorativa da norma. Configurando um verdadeiro sistema de 

valoração, em detrimento de uma função exclusivamente imperativa da norma, o 

princípio normativo da ofensividade tende a ocupar posição nuclear no sistema penal, 

tornando-se o baricentro do Código Penal, pois permite ao juiz descobrir, depois de 

verificada a subsunção formal da conduta à letra da lei, se o bem jurídico foi 

concretamente afetado.17 

 

 

                                                           
16 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: RT, 2002, p. 102. 

17 Ibid., p. 103; MANTOVANI, Fernando. Il principio di offensività nello schema di delega 
legislativa per um nuovo códice penale. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n. 2, v. 40, 
1997, p. 313 e ss. 
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Prova testemunhal como sustentáculo à condenação em 
crime de estupro de vulnerável: críticas ao atual sistema 

de inquirição dos infantes 

Lívia Maria Franco da Silveira1 

Considerações iniciais 

 

 A memória é flexível e a ocorrência de tal fato é absolutamente humano e 

compreensível. Sem embargo, é imprescindível uma análise mais acurada e 

sensivelmente estudada quando o referido aspecto se revela como cerne de um delito, 

especialmente em crimes sexuais envolvendo crianças. A maleabilidade da memória é 

suficiente para condenar um inocente (ou absolver um culpado) nos processos de 

estupro de vulnerável, nos casos onde a sentença condenatória possui sustentáculo 

apenas no testemunho da vítima infante. 

O presente artigo faz crítica à contemporânea sistemática de inquirição de 

vulneráveis no Judiciário brasileiro, onde verifica-se a falta de familiaridade dos 

operadores do Direito, quando envolvidos em causas sensíveis, e até desconfortantes, 

desta natureza, de modo a sugestionar a criança a confirmar a ocorrência de um delito, 

sem se atentarem ao princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 

 

A criança como sujeito passivo do delito 

  

Pessoas vulneráveis são aquelas que possuem relativa ou absoluta incapacidade 

de agirem por si próprias, de modo a impossibilitar a proteção de seus interesses ou 

que não disponham de poder, inteligência, educação, recursos ou demais apanágios 

imprescindíveis a fim de garantir seus interesses. Por conseguinte, assinala-se como 

particularidade a carência ou a mitigada capacidade ou liberdade fundamentadora de 

manifestação de vontade ou recusa à realização de algum ato2. 

A vulnerabilidade estimula a ação de adultos perpetradores. À vista disso, 

atualmente o abuso sexual infantil é considerado um problema gravíssimo de saúde 

                                                           
1 Graduanda em Direito na Universidade Federal de Pelotas – UFPel. 
2GIORGIS, José Carlos Teixeira. Os Crimes Sexuais e a Pessoa Vulnerável. Revista Digital 
Multidisciplinar do Ministério Público – RS: Criança e Adolescente. Jul-Set, n. 1. Porto Alegre: 
PGJ, 2010, p. 38. 
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pública, tendo em vista seus altos índices de ocorrência com desdobramentos e 

consequências incidentes porquanto viver a vítima, a qual poderá, ainda, fazer refletir 

em seus possíveis futuros filhos. 

A referida agressão engloba todo e qualquer tipo de contato ou relação entre uma 

criança ou adolescente e um agente em estágio psicossexual mais avançado que o 

daquela, sendo a vítima utilizada como instrumento de estimulação sexual, coagida 

física ou verbalmente a se envolver, sem a possibilidade de consentir validamente, face 

a falta de capacidade cognitiva ou emocional. À vista disso, considera-se abuso sexual 

quaisquer relações com contato físico, como por exemplo, desde toques a relações com 

penetração; e sem contato físico, como voyerismo e exibicionismo, lembrando que tais 

interações são impostas a partir de constrangimentos e ameaças ao próprio infante ou à 

sua família, ou por indução de vontades3, muitas vezes envolvidas pela Síndrome do 

Segredo, principalmente se se tratar de família incestuosa. 

É possível que a criança vitimizada apresente nenhuma consequência da agressão 

ou apresente diversas sequelas, variando de acordo com a severidade da ofensa, com 

sérias complicações psíquicas, emocionais e/ou sociais. 

Quanto à Síndrome do Segredo, convém ressaltar que esta está presente 

principalmente em situações de abuso intrafamiliar, a qual tem ligação direta com a 

psicopatologia do agressor, pois, tendo em vista o repúdio social envolvendo a conduta 

deste, protege as ações através de segredos, sustentados por ameaças e trocas (como, 

por exemplo, presentes) com a criança abusada. Incide, ainda, a Síndrome da Adição, 

qualificada pelo comportamento impulsivo do agressor frente ao estímulo produzido 

pela criança, onde aquele utiliza esta como canal de alívio de tensão, decorrente da 

dependência psicológica e negação da mesma4. 

 

O método brasileiro de inquirição de infantes vítimas de abuso sexual 

 

Hodiernamente, o debate acerca da credibilidade dos testemunhos prestados por 

crianças vítimas de crimes sexuais tem revelado sua crucialidade no âmbito jurídico. 

Alguns estudiosos têm se debruçado no assunto, buscando explicitar àqueles que 

                                                           
3 HABIGZANG, Luísa F.; KOLLER, Sílvia H.; AZEVEDO, Gabriela Azen; MACHADO, Paula Xavier. Abuso 
Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e 
Pesquisa. Vol. 1 n. 3, Set-Dez 2005, p. 341. 
4 Ibidem, p. 342. 
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trabalham diretamente com crianças vítimas de crimes desta natureza as 

consequências de uma inquirição duvidosa, tanto em relação aos danos ao emocional 

do próprio inquirido, quanto à capacidade de apurar informações válidas e confiáveis a 

fim de se imputar a uma pessoa um delito tão grave. 

Correspondem às falsas memórias as lembranças incutidas em um sujeito, o qual 

acredita que uma situação de fato ocorreu. Tal sujeito, quando questionado, não expõe 

invenções, pois verdadeiramente acredita na informação que sua memória lhe 

concedeu, sem suspeitas. Loftus5 afirma que as falsas memórias são comumente criadas 

a partir da combinação de uma memória atual com sugestionamentos feitos por outros, 

seja um parente ou até mesmo um profissional do Direito. Ainda, ensina que as falsas 

memórias podem ser induzidas se um indivíduo é encorajado a imaginar experiências 

específicas, sem se atentar se estas realmente ocorreram, ou, ainda, se o evento for 

corroborado por um terceiro. Quanto às fantasias e vulnerabilidades a 

sugestionamentos, ressaltamos que crianças podem fantasiar, mas jamais sobre fatos 

principais, fatos que não integram sua experiência. 

O presente trabalho faz, então, crítica à contemporânea estrutura procedimental 

de inquirição de infantes, principalmente à luz da influência de falsas memórias, vez 

que muito se observa o despreparo de advogados, promotores e juízes quando postos 

na posição de questionadores. Notória é a primazia do estudo, porquanto um 

interrogatório errôneo ou insuficiente pode ensejar a condenação de um inocente ou 

absolvição um culpado, de modo atentatório aos princípios e orientações basilares do 

moderno Direito Penal brasileiro. 

Primeiramente, é preciso observar a presença elementos imprescindíveis no 

comportamento da criança, os quais apontam para a existência do abuso sexual. 

Dobke6 os elenca: conhecimentos sexuais antagônicos com a idade (criança 

hipersexuada); relato minucioso (ressalvados os casos de infantes menores de cinco 

anos, pois os mesmos não possuem memória tão desenvolvida como os mais velhos, 

sempre atentando para o fato de que situações de trauma intenso podem ocasionar 

esquecimentos); linguagem e visão pueril; e emoção no relato (deve ser avaliada com 

cautela, pois sua ausência não pode ser considerada prova inequívoca da inexistência 

delituosa). 

                                                           
5 LOFTUS, Elizabeth F. Creating False Memories. Scientific American. September, 1997. p. 71. 
6 DOBKE, Veleda, op. cit, p. 38 et. seq. 



 
Edição n. 2, jan./fev./mar., ano 2015 • Pelotas, RS – Brasil. 

 

17 
http://wp.ufpel.edu.br/libertas/boletim 

A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de atribuir extraordinário valor 

à palavra da vítima em crimes de ordem sexual. Entretanto, nota-se em diversos casos 

um veredicto condenatório, mesmo frente a um parco arcabouço probatório, o que nos 

parece um nímio erro judiciário. Acreditamos que a concretização deste cenário muito 

decorre do desconforto experimentado pelos profissionais do Direito que não 

apresentam orientações em Psicologia, quando necessitam lidar com o assunto em 

estudo. Nossa tese é corroborada quando da análise de testemunhos colhidos em juízo, 

os quais revelam um questionamento raso e indireto, conforme veremos adiante. 

 

Métodos de inquirição de crianças 

 

Primeiramente, advertimos para a importância daquele que questiona infantes de 

se comunicar no mesmo nível linguístico e fazer-se compreender, além do uso de 

expressões que diretamente remetam ao fato, pois somente deste modo será possível a 

quebra do segredo pela criança, ora cristalizado pela síndrome do segredo estabelecida 

com o agressor. 

Furniss7 relata que as perguntas devem ser gerais, específicas (“sim” ou “não”), 

alternativas e hipotéticas, sendo que as primeiras são as mais recomendáveis, tendo em 

vista que não sugestionam a criança. 

Abaixo, analisamos um trecho do depoimento da vítima, constante na Apelação 

Crime Nº 700613921308, com 12 anos à época dos fatos, onde temos a ocorrência de 

notório sugestionamento pelo membro ministerial, contrariando as orientações para 

uma satisfatória inquirição de vulneráveis: 

(…) Ministério Público: Que aqui ele teria passado a mão nas tuas 
partes intimas, isso aconteceu? Vítima: Aham. Ministério Público: 
Mas ele te agarrando e tu tentando sair? Vítima: Ele me 
agarrando e eu tentando sair. Ministério Público: E ai tu conseguia 
sair ou ele era mais forte? Vítima: Ele era mais forte. Ministério 
Público: Mas aqui tem um registro aqui, seria que tu tava assistindo 
um filme pornográfico, como foi a situação? Vítima: Ele pediu pra 
mim colocar. Ministério Público: Mas ele tava junto no mesmo 
lugar? Vítima: Aham. Ministério Público: Foi nesse dia dos fatos? 
Vítima: Aham. Ministério Público: E ai o teu pai chegou lá e tu 
trocou de canal, como foi? Vítima: Meu pai chegou e eu troquei de 
canal. Ministério Público: E os fatos já tinham acontecido? 

                                                           
7 FURNISS, Tilman apud DOBKE, Veleda. Abuso Sexual: A Inquirição de Crianças – Uma 
Abordagem Interdisciplinar. Porto Alegre: Ricardo Lenz Editor, 2001. p. 52.  
8 Trecho extraído da Apelação Crime Nº 70061392130, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 12/11/2014. 



 
Edição n. 2, jan./fev./mar., ano 2015 • Pelotas, RS – Brasil. 

 

18 
http://wp.ufpel.edu.br/libertas/boletim 

Vítima: Já. Ministério Público: Ele já tinha te agarrado? Vítima: 
Já. (…) 

 

Como se apreende da passagem supra, percebe-se que a inquirição realizada se 

revela infeliz, face intenso sugestionamento, porquanto fundamentalmente presentes 

questões específicas, sem a elaboração de uma subsequente questão neutra (sem 

induzimentos), a fim de confirmar a informação obtida com a pergunta anterior9. Ora, 

em muitas passagens, a criança somente repetiu o que o questionador propôs, 

manifestando, deste modo, o prejuízo à qualidade da reminiscência  manifestada pela 

infante, tornando seu testemunho pouco confiável.  

 

Conclusão 

 

Ainda que muito sucintamente, o presente trabalho apresentou diversas razões 

para a necessária revisão do hodierno sistema inquisitório de infantes no Direito 

Processual Penal brasileiro, com a necessária ampliação da conjunta atuação da 

Psicologia nas salas de audiência e a expansão de estudos mais aprofundados, no 

Brasil, sobre o assunto. 

Não existem normas ou legislações especiais que disciplinem o modo de 

questionar vítimas crianças, sendo aplicadas as mesmas regras utilizadas para os 

adultos, o que é, de certo modo, inaceitável, porquanto se sabe que as crianças vivem 

em uma realidade completamente remota a dos adultos, e, por tal razão, nada mais 

lógico que desenvolver um meio de as questionar adaptado ao entendimento delas. 

Em resumo, deve a criança ser o mínimo de vezes questionada, evitando-se assim 

traumas e danos secundários. O sistema brasileiro necessita abraçar a realidade aqui 

exposta, de modo a conciliar o processo inquisitório com o funcionamento psicológico 

das crianças e adolescentes.  

 

  

 

                                                           
9 DOBKE, Veleda, op. cit., p. 52. 
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