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[...] Um coelho branco é tirado de dentro de uma cartola. E porque se trata 
de um coelho muito grande, este truque leva bilhões de anos para acontecer. 
Todas as crianças nascem bem na ponta dos finos pelos do coelho. Por isso 
elas conseguem se encantar com a impossibilidade do número de mágica a 
que assistem. Mas conforme vão envelhecendo, elas vão se arrastando 
cada vez mais para o interior da pelagem do coelho. E ficam por lá. Lá 
embaixo é tão confortável que elas não ousam mais subir até a ponta dos 
finos pelos, lá em cima (GAARDER, p. 31, 2006).  
 
 
 
Diante da absoluta ineficiência do Poder Público em garantir a segurança da 
população, cada um se vira como pode. Há desde aqueles que não se 
atrevem a sair de casa por nada nesse mundo, mergulhados em ansiolíticos, 
até aqueles que se armam até os dentes, transformando suas casas em 
fortalezas medievais e seus veículos em “batmóvel” blindado. Tudo 
dependerá da capacidade financeira de arcar com os custos do medo que 
toma conta de cada um. 
Mas a violência tem seu lado democrático. Ou melhor (pior) dizendo, 
macabro. Ela está aí perto de todos e contra todos, em todo lugar, é 
onipresente no território brasileiro. Ricos e pobres, trabalhadores e 
“preguiçosos”, arrimos de família e andarilhos, todos os dias são ceifados 
pela tragédia da nossa violência cotidiana. Enquanto isso, a corrupção 
generalizada na política brasileira contribui ainda mais para a ruína do país. 
Restando ao povo assistir enojado, envergonhado e desanimado o estado 
de guerra interna que devasta o Brasil. (AMARAL, 2017). 
 
 
 
Olho por olho e o mundo acabará cego (GANDHI) 
 

 
 



RESUMO 
 

 

O presente trabalho objetivou pesquisar os linchamentos na sociedade brasileira e 
estabelecer uma relação entre tais atos e as possíveis práticas de leniência e 
tolerância dos agentes policiais com tais ações. Além disso, em que pese, em 
princípio, essas ações se apresentarem como um tipo de anomia social, oriunda de 
atos isolados de violência extemporânea da população, procurou demonstrar que tal 
prática vêm se multiplicando em nossa sociedade, sendo avaliada por 
pesquisadores como corriqueiras no país, tornando o Brasil como um dos países 
que mais lincham no mundo. Portanto, através de uma pesquisa bibliográfica, 
entrevistas semiestruturadas com autoridades policiais, análise de dados oriundos 
de jornais populares dos últimos cinco anos no estado do Rio de Janeiro, busca em 
arquivos das agências de combate ao crime e, finalmente, de um caso de 
observação etnográfica, procurou-se problematizar tais ações de acordo com seu 
modus operandi; as características de seus personagens; o embate entre o poder 
estatal - detentor do monopólio do uso da força e da justiça - e os populares 
envolvidos; e a punibilidade dos que perpetram tal modalidade criminosa. Buscou-se, 
ainda, apresentar a legislação vigente no Brasil e a sua relação com a ação dos 
agentes públicos policiais, analisando os diferentes momentos que podem se inserir 
nesse tipo de ocorrência, quais sejam: quando estão de serviço e são obrigados por 
lei a agir, ou quando estão em situação anônima, de folga, podendo se omitir. 
Finalmente, são apontadas a falta de políticas públicas voltadas para a diminuição 
desse tipo de ação criminosa, tanto pelas subnotificações existentes quanto pela 
própria invisibilidade das ações de linchamento, que se originam na inexistência de 
dados estatísticos oficiais tabulados. Tais dados poderiam apontar, com mais 
propriedade, o aumento dos casos de linchamentos, indicando sobre a possibilidade 
um problema social e criminal grave, os quais poderiam ser atenuados por ações 
legislativas e administrativas, impedindo a impunidade e a consequente 
multiplicação dessas ocorrências.  
 
Palavras-chave: Linchamentos. Violência. Justiça popular. Polícias. Práticas 
Inquisitoriais. Impunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aimed to investigate lynchings in Brazilian society and establish a 
relationship between such acts and possible practices of leniency and tolerance by 
police officers to such actions. Moreover, although these actions present as a type of 
social anomie, originated from isolated acts of extemporaneous violence of the 
population, this study sought to demonstrate that lynching occurrences have been 
multiplying in our society, being deemed by researchers as an ordinary practice in the 
country, making Brazil one of the countries with the highest lynching rates in the 
world.Therefore, by means of a bibliographical research, semi-structured interviews 
with police authorities, analysis of data from popular newspaper editions from the last 
five years in the state of Rio de Janeiro, searches in the files of law enforcement 
agencies, and, finally, an ethnographic observation case, this study attempted to 
problematize such actions according to their modus operandi; the peculiarities of 

their characters; the clash between state power – that monopolizes the use of force 

and justice – and the people involved; and the punishability of those who perpetrate 

such criminal activity. This study also sought to present the laws currently in force in 
Brazil and their relationship with the action of the police agents, analyzing different 
moments that may be included in this type of occurrence, namely: when officers are 
on duty and therefore required by law to act, or when they are off duty and may 
refrain from acting. Finally, the lack of public policies aimed at reducing this type of 
criminal action is pointed out, both due to current underreporting and to the invisibility 
of lynching actions, which originate in the absence of tabulated official statistical data. 
Such data could more effectively pinpoint an increase of lynching practices, 
suggesting a serious social and criminal problem that could be mitigated by 
legislative and administrative actions, preventing impunity and consequent 
multiplication of such occurrences. 
 
 
Keywords: Lynching. Violence. Popular justice. Police. Inquisitorial Practices. 
Impunity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países com a maior taxa de homicídios do mundo. Segundo 

dados do Atlas da Violência 2018, realizado em conjunto pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 

somente nos últimos dez anos mais de meio milhão de pessoas foram assassinadas. 

Apenas no último ano foram contabilizados em registro sessenta e dois mil 

quinhentos e dezessete homicídios, segundo dados do Ministérios da Saúde. Deve-

se observar que nesse número não estão inseridos milhares de desaparecidos que, 

anualmente, somem sem deixar qualquer vestígio. 

Além disso, cidades como o Rio de Janeiro, com alto índice de violência 

associada às favelas e ao seu domínio pelo tráfico de drogas, permitem inferir que 

centenas de pessoas são mortas dentro das comunidades sem que nem mesmo a 

família comunique às autoridades o desaparecimento.  

Para corroborar esses fatos, são diversos os locais utilizados como cemitérios 

clandestinos e encontrados rotineiramente pelas polícias, com dezenas de ossadas 

de pessoas desconhecidas, as quais poderiam estar tanto na contabilidade dos 

desaparecidos como fora de qualquer estatística existente. 

Após o regime ditatorial e com o advento da democracia, o Brasil caminhou a 

passos largos para o aumento exponencial da violência, principalmente a urbana. O 

aumento da criminalidade, a criação e manutenção de facções criminosas que 

controlam territórios inteiros dentro das cidades, o aumento gradual dos homicídios 

até as taxas endêmicas atuais e a sensação contínua de insegurança fazem o povo 

brasileiro se sentir constantemente sob ameaça. 

Com uma das concentrações de riquezas pelas elites mais elevadas do 

planeta e, consequente, baixa distribuição de renda, a miséria não é exceção no 

país. A falta de oportunidades no mercado de trabalho, associada ao baixo nível de 

escolaridade, ou a sua deficiência, também recolhem a esperança de uma grande 

parcela da população em ter uma vida melhor.  

Aliados a isso, o capitalismo e sua produção artificial da necessidade em se 

adquirir cada vez mais mercadorias, levam a um confronto entre os abastados e os 

miseráveis, não somente ideológico, mas muitas vezes físico. 

A ineficiência do sistema criminal brasileiro, começando pelas agências 

policiais que não se modernizaram e não conseguem deter o avanço do crime, 
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tampouco responsabilizar os culpados, levaram a um sentimento cada vez maior de 

insegurança entre a população.  

Com índices de resoluções de homicídios desconhecidos na maioria dos 

estados brasileiros, o coordenador da pesquisa Mapa da Violência, em entrevista ao 

Jornal O Globo, Júlio Jacobo Waiselfisz (BRUNO, 2011), estima que esses números 

estejam em torno de apenas 8%. Em 2017, pesquisa denominada “Onde Mora a 

Impunidade? Por que o Brasil precisa de um indicador nacional de esclarecimento 

de homicídios”, realizada pelo Instituto Sou da Paz, conseguiu amealhar dados de 

tão somente cinco estados, que, através dos seus respectivos Ministérios Públicos, 

sistematizaram e enviaram as informações. Os índices de solução de homicídios 

desses estados foram: Pará, com 4,3%; Rio de Janeiro, com 11,8%; Espírito Santo, 

com 20,1%; Rondônia, com 24,6%; São Paulo, com 38,6%; e Mato Grosso do Sul, 

com 55,2%. 

Os pesquisadores Ribeiro e Couto (2013), em pesquisa denominada 

“Mensurando o tempo do processo de homicídio doloso em cinco capitais”, 

apresentaram dados sobre cinco capitais, demonstrando que do crime de homicídio 

ao seu julgamento pode levar até nove anos e três meses. Dessa forma, o país se 

torna referência em impunidade para homicidas e demais criminosos.  

Além da falta de eficiência das instituições policiais, abarrotadas de 

ocorrências criminais das mais diversas, o sistema judicial é moroso e muitas vezes 

desconectado da realidade social.  

A falência do sistema carcerário, com a superlotação de presos, não 

consegue dar condições mínimas para qualquer atividade de ressocialização. Pelo 

contrário, propicia que sejam formadas facções as quais passaram a mandar não 

somente dentro das paredes das unidades penais, mas também coordenar ações 

criminosas do lado de fora dos presídios. 

Políticas públicas de desencarceramento, realizadas através da criação de 

leis ou definições de órgãos judiciais, como o termo circunstanciado, medidas 

cautelares diversas da prisão, progressão de regime e as audiências de custódia, 

buscam, de forma artificial, minorar a falência do Estado em manter custodiados os 

criminosos.  

Essas ações antipenalizadoras, provenientes dos próprios órgãos e poderes 

estatais, geram um sentimento de revolta e desmotivação no trabalho policial, que já 
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é combalido devido ao excesso de crimes e de enfrentamento de marginais cada vez 

mais armados e violentos.  

Somente no Rio de Janeiro, estado “campeão” de agentes de segurança 

mortos, no ano de 2017, 294 policiais foram baleados, desses, 134 morreram. No 

ano de 2016, foram contabilizados em todo o país 437 policias civis e militares 

assassinados, seja em serviço ou mesmo de folga. 

Noutro viés, além de uma das polícias que mais morrem no mundo, também 

se tem uma das que mais matam. Em 2017, segundo o Núcleo de Estudos da 

Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cresceu o número de 

pessoas mortas em ações policiais em 19%, 790 a mais que 2016, totalizando 5012 

indivíduos. 

No meio desses números se encontra a população, que vive momentos de 

terror, seja na mão de marginais, seja no dia a dia da convivência com uma parcela 

de policiais assustados, estressados, com problemas psicológicos, desmotivados e 

muitas vezes omissos e corruptos. 

O sentimento de medo do cidadão se demonstra na sua mudança de hábitos, 

como evitar sair de casa à noite, frequentar lugares com histórico de maior 

incidência de crimes, evitar passar em determinadas ruas e não andar com objetos 

de valores, mesmo que pequenos, que possam chamar a atenção de marginais. 

A imprensa brasileira também tem seu papel nesse ambiente de medo. 

Notícias com viés cada vez mais sensacionalístico, buscando a espetacularização 

do crime e a visibilidade de criminosos, sendo muitos deles indivíduos inexpressivos 

que são facilmente substituíveis. Na mesma orientação do espetáculo, a mídia busca 

consecutivamente desacreditar as agências policiais, sensacionalizando casos de 

corrupção que, ao invés de se aterem ao agente público, se reveste de ações que 

atingem a credibilidade das próprias corporações. 

O medo difundido pela imprensa e as notícias sensacionalistas, com a 

continuidade jornalísticas ao limiar do cansaço, leva a opinião pública a exigir das 

autoridades medidas cada vez mais enérgicas, as quais não conseguem serem 

efetivadas, seja pela falta de vontade política, seja pela ausência ou mau 

direcionamento de recursos do erário. 

Apesar de parecer que a ação da imprensa é recente, advinda com o 

recrudescimento da violência e da ineficiência contemporânea das polícias, ela 

existe ao longo da história brasileira. Malaguti Batista (2003) relata inúmeros casos 
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desde o século XIX, onde a imprensa já, à época, fomentava o medo da insegurança 

pública, num contexto de combate aos escravos. Batista (idem, p. 19) também 

destaca a atuação da imprensa nacional em 1993, quando houve os arrastões nas 

praias do Rio de Janeiro, noticiados para todo o Brasil, gerando um sentimento de 

caos, desordem e pânico na população fluminense. 

A resposta àquele quadro de terror veio com a temporária e ineficiente 

Operação Rio, quando as Forças Armadas ocuparam ruas e subiram as favelas 

Fluminenses. Infelizmente, ações do tipo, da mesma forma ineficientes, voltaram a 

acontecer diversas vezes no estado, culminando com a intervenção federal na 

segurança pública de 2018. 

Nesse contexto secular de insegurança, desconfiança e incredulidade nos 

órgãos e poderes estatais, onde se destacam negativamente a atuação policial e do 

Poder Judiciário, a população brasileira tendeu, nos últimos anos, notadamente no 

cenário pós-democratização, a exercitar a violência como forma de combate à 

própria violência. 

Assim, casos de retomada do poder da comunidade por parte de seus 

próprios indivíduos - poder esse que deveria ser exclusivamente estatal - vêm 

ocasionando com que o Brasil se torne destaque mundial nos casos de linchamentos. 

Não por acaso estatísticas apontam que a cada semana, no mínimo, três 

pessoas são linchadas no país, muitas vindo a óbito. Esses justiçamentos populares 

demonstram a vontade de parcela da sociedade em pôr fim à desordem que 

entendem que se implantou no Brasil.  

Essas pessoas agem como guardiões e juízes, refletindo a convicção de que 

estão - e muitas vezes é a realidade - totalmente cercados por ações de criminosos, 

das mais banais às mais graves. 

Essa parcela da população que efetivamente executa as ações de 

linchamento não por acaso recebe o apoio de outros indivíduos. Muitas pessoas, 

mesmo sem pôr em prática tais atitudes por medo de represálias legais ou por mera 

falta de coragem ou oportunidade, interagem através de comentários em jornais e 

redes sociais.  

Infelizmente, chegou-se ao ponto de até os próprios jornalistas fomentarem 

diretamente, em rede nacional, a violência, através de opiniões enviesadas e 

disruptivas que atingem em cheio a frágil percepção social do brasileiro. 
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Apresenta-se, ainda, em todo o cenário descrito acima, a ação dos agentes 

estatais, em especial dos policiais, mas também de outros que atuam em esferas 

diversas do sistema criminal. 

Como objetivo geral buscou-se responder ao seguinte questionamento: (a) 

Qual a quantidade de linchamento no Rio de Janeiro entre 2013 e 2018?; (b) Como 

foram tratados pela mídia essas ações?; (c) Quais as legislações penais e as 

políticas públicas para impedir ou mitigar os linchamento; (d) Como são tratadas e 

qual a percepção das autoridades públicas sobre esses atos de justiça com as 

próprias mãos? 

Como objetivo específico buscou-se analisar as ações das autoridades 

públicas, mais notadamente as policiais, em relação aos atos de justiçamentos. 

Quanto ao método, foi aplicado a dedução dos resultados após a análise dos 

dados coletados e contextualização destes com as entrevistas e as teorias 

existentes sobre o assunto. 

Foi levantada a hipótese de que, eivados de sentimentos como descrença no 

próprio trabalho, no medo do risco de vida da profissão, no preconceito, na 

discriminação social, no entendimento torto de justiça e até mesmo no desejo de 

vingança, policiais civis e militares, os quais deveriam estar associados à garantia 

dos direitos humanos e a evitar a impunidade criminosa, atuam com leniência, 

tolerância e ineficiência propositais nos casos de justiçamentos populares. 

As pesquisas realizadas para o presente estudo abrangeram inúmeras fontes 

bibliográficas, alicerçadas em vasto material teórico, tanto de autores clássicos na 

área da filosofia, sociologia, direito e psicologia, quanto de pesquisadores 

contemporâneos, especialistas no tema de linchamentos. Entretanto, como poderá 

ser observado, o principal pilar teórico para o presente trabalho foram as pesquisas 

realizadas por José de Souza Martins, professor aposentado da Universidade de 

São Paulo e um dos principais pesquisadores desse tema no Brasil. 

Dessa forma, a dissertação começará pela definição, contexto histórico e as 

ações éticas e morais que envolvem as ações de linchadores, as quais se 

encontram no capítulo 1 do trabalho, introduzindo o leitor ao tema. 

No capítulo 2 foram analisados os atores envolvidos, demonstrando 

características específicas dos linchadores, com aspectos de sentimentos individuais 

e coletivos, a questão do efeito manada, a invisibilidade e o sentimento de 

impunidade, dentre outros fatores. Também foram identificadas as peculiaridades 
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dos linchados, como raça, dados relativos à renda, estatísticas sobre o número de 

mortos etc. 

O capítulo 3 faz remissão às leis estrangeiras e nacionais que versam direta 

ou indiretamente em desfavor das ações de linchamentos. Procede também a um 

diagnóstico dos motivos que fazem com que o aparato jurídico pátrio privilegie a 

impunidade desses crimes. Faz, por último, uma analogia dos casos de 

linchamentos aos fatores motivadores para a criação da tipificação para o crime de 

feminicídio, debatendo a hipótese da possibilidade de um tipo penal próprio para as 

ações criminosas dos justiçamentos populares. 

Devido à falta de dados oficiais, no capítulo 4 foi trabalhado a sua coleta em 

cima das informações constantes dos principais jornais populares do estado do Rio 

de Janeiro, os quais notadamente são os veículos que mais repercutem as notícias 

de justiçamentos populares. 

A ida a campo se deu após uma análise quantitativa, expressa em gráficos, e 

qualitativa dos periódicos. Foi realizado o contato pessoal com as delegacias 

policiais que registraram, ou deveriam ter registrado, as ocorrências de linchamentos 

encontradas.  

Nas delegacias que não foi possível ir, foram feitas consultas ao sistema da 

polícia civil de registro de ocorrências, denominado ROWEB, que abrange todas as 

distritais do estado do Rio de Janeiro.  

O objetivo primordial do trabalho de campo foi angariar informações a respeito 

das medidas realizadas pela polícia judiciária a fim de investigar e identificar os 

autores das agressões e dos homicídios. 

Não obstante as análises formais do campo, que por si só já demonstraram a 

leniência policial, foram realizadas entrevistas com autoridades envolvidas no 

processo inicial da persecução penal. Foram entrevistados uma delegada de polícia, 

que já foi chefe da Polícia Civil Fluminense e hoje é Deputada Estadual e Presidente 

da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro; um 

inspetor de polícia civil que já trabalhou em delegacias distritais em contato com o 

público e com o registro de ocorrências; e dois comandantes da Polícia Militar, os 

quais estão envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento nas ruas de 

situações envolvendo pessoas linchadas e na percepção sobre o efetivo policial 

militar que conhecem durante os mais de 20 anos de carreira e que atualmente 

comandam. 
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Finalmente, o capítulo 5 descreve, numa apropriação do pensamento dos 

autores clássicos, os conceitos de Hobbes e a sua teoria contratualista, de Durckeim 

e o estado de anomia e de Weber sobre o monopólio da força pelo Estado e suas 

relações com as ações de linchamentos. 

Comenta também o efeito copycat da mídia, sejam as tradicionais, sejam as 

novas mídias, como as redes sociais e os sites de hospedagem de vídeos, que 

podem fomentar e catalisar as ações de justiçamento popular. 

Expõe, ainda, os sofrimentos que passam os linchados, comparando tais 

martírios aos suplícios do medievo, tão bem descritos por Foucault na sua obra 

Vigiar e Punir, demonstrando o viés ritualístico de tais empreitadas com a 

objetificação do corpo do linchado e a sua desumanização. 

A última parte do capítulo é voltada à análise da atuação dos agentes policiais, 

apresentando os dados coletados e comparando-os às falas dos entrevistados, 

buscando a percepção se a hipótese levantada condiz ou não com todos os dados 

coletados. 

Por último, as conclusões são costuradas debruçando-se sobre todo o 

conteúdo do trabalho, concatenando os vários aspectos pesquisados e ultimando a 

hipótese, com a proposição de caminhos a serem tomados. 
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1.  DEFINIÇÃO E PRECEITOS ÉTICOS DOS LICHAMENTOS 

A definição e os preceitos éticos e morais que envolvem as ações de 

linchamento são fator fundamental para o entendimento do porquê as pessoas 

sempre lincharam na história ocidental.  

Ainda hoje, em várias partes do mundo, contrariando o avanço cultural e 

tecnológico de sociedades cada vez mais complexas e refinadas, os quais deveriam 

atenuar a violência humana, pessoas ainda lincham. Nesse ano de 2018, uma 

verdadeira epidemia de casos vem se alastrando na Índia1 e em outros países em 

conflitos sociais, contrariando uma ânsia mundial de paz social. 

Em que pese o entendimento de determinados autores sobre uma 

caracterização específica que se adequaria aos atos de linchar, como veremos a 

seguir, a violência contra indivíduos perpetrada por grupos de pessoas, num 

conjunto homogêneo de desígnios, com requintes de crueldade, vai de encontro às 

leis das maiorias dos países, bem como atinge de morte preceitos morais e 

religiosos, independentemente de qualquer modalidade estrutural. 

Se a religião e a ética são axiomas quase que universais para as sociedades, 

com envergadura suficiente para sobrepor freios morais aos indivíduos - muitas 

vezes mais eficientes do que as próprias leis penais -, se torna tarefa difícil lidar com 

ações que são justificadas pela própria ética e preceitos religiosos, num movimento 

que se pressupõe ser altruísta e em prol dos membros da comunidade. 

Para poder se debater corretamente e gerar uma análise tanto sociológica 

como legal das condições e dos atores envolvidos, se torna imprescindível se 

apropriar dos saberes já produzidos sobre este objeto de pesquisa. Dessa forma, 

primeiramente serão analisadas as ações de linchamento, seu contexto histórico e 

suas suposições éticas, morais e religiosas, objetivando se entender os diversos 

sentimentos envolvidos na questão. 

 

1.1 O Linchamento 

Um conceito bem claro do linchamento é o de Fonseca (2014 .n.p.), o qual 

explica que: 

[...] consiste em um tipo de autotutela ou autodefesa de terceiro em 
que os indivíduos, movidos pelo sentimento coletivo de injustiça e 

                         
1  Dados constantes na Revista Carta Capital, disponível em 
https://www.cartacapital.com.br/internacional/boatos-no-whatsapp-deflagram-onda-de-linchamentos-
na-india  
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insegurança, fazem “justiça com as próprias mãos” ao espancar ou 
até matar um indivíduo que tenha cometido algum crime considerado 
por eles repugnável. 
 

Nessa breve definição é possível identificar várias causas dos linchamentos, 

como o sentimento de injustiça e insegurança compartilhado pelas pessoas que 

lincham e a tomada do monopólio do uso da violência, inerente ao Estado, pela 

população, em um claro desafio ao poder constituído. 

Os linchamentos se dividem em duas modalidades: o mob lynching e o 

vigilantismo. Tanto na sociedade norte-americana, como na sociedade brasileira, 

pode-se identificar as duas formas atuantes. 

O vigilantismo, menos encontrado no Brasil, é a reunião de vigilantes, sendo 

formados por grupos com ideologias locais e comunitárias, a fim de impor 

determinados valores morais e normas de condutas aos que ousam desafiar, mesmo 

que involuntariamente, essas regras.  

Exemplo dessa modalidade é a famosa organização racista estadunidense 

Ku Klux Klan, a qual tentava, através do vigilantismo, manter no Sul dos Estados 

Unidos as regras centenárias locais em desfavor dos negros, mesmo após o fim da 

escravidão.  

Porém, enquanto no Sul dos Estados Unidos as regras eram de valores 

morais, no Oeste as regras de tais grupos se remetiam a valores de conduta, 

atuando contra quem não cumprisse as normas legais da sociedade da época e 

daquele local. O que havia em comum é que em ambos os locais alguma regra 

havia sido quebrada, mesmo que não fosse criminosa, e os vigilantes atuavam para 

restabelecer o controle social e a ‘ordem’ que julgavam ameaçados. 

Uma característica importante dessa modalidade de linchamento, em 

diferenciação ao mob lynching, é que ela visava a dissuadir as outras pessoas 

circunvizinhas a não agir de determinadas maneiras, através da promessa e da 

efetiva violência e do terror que tais ações proporcionavam.  

Enquanto no Sul a ação dos vigilantes era manter os sistemas de castas 

existentes, fazendo com que os negros não reivindicassem seus novos direitos, 

adquiridos com a abolição da escravatura, no Oeste era fazer com que não 

houvessem desviantes do sistema legal e consuetudinário local.  

O vigilantismo é atuante, inclusive, nas camadas com maior renda da 

sociedade, seja pela atuação direta de alguns de seus membros, principalmente os 
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mais jovens, seja pela atuação da contratação de terceiros que irão pôr em prática 

tais atos, bem conhecidos em determinadas regiões brasileiras como jaguncismo2.  

Já na modalidade denominada mob lynching não existem grupos pré-

constituídos a fim de executar as ações violentas anteriormente definidas. Tais 

grupos surgem no repente, após algum fato que gere nos envolvidos um sentimento 

de ameaça e proximidade, realizando o justiçamento mesmo que não haja a certeza 

do cometimento do delito pela pessoa que está sendo linchada. Martins (2015, pos. 

323) narra que “[...] é um tipo de justiçamento cuja lógica está subjacente ao 

acontecimento em si e raramente pode ser explicado de modo racional pelos 

participantes”. 

  Já as práticas de mob lynching não pretendem, em um primeiro momento, 

como no vigilantismo, prevenir o crime, aterrorizando e alertando possíveis 

delinquentes de não cometerem delitos naquele local, mas simplesmente punir 

àquele que transgrediu a norma, de forma cruel e violenta, comumente em 

dissociação com o delito de pequena monta praticado pelo linchado.  

Tal prática transforma o corpo do delinquente em objeto, rememorando as 

práticas punitivas inquisitivas tão bem dissecadas por Foucault (Ibidem), em uma 

forma ritualística. 

 

1.2 Preceitos éticos, morais e religiosos 

Conceitos éticos, morais e religiosos nos são passados desde a mais tenra 

idade. Além das relações familiares, essencial na formação de preceitos éticos e 

morais, outras organizações, denominadas por Foucault (2004) como instituições de 

sequestro - escolas, igrejas, quartéis etc -, realizam a vigilância e o constante 

adestramento dos indivíduos, visando seu controle e convívio social. 

Para Kant (2009), considerado um dos maiores filósofos do iluminismo, o 

homem é um ser social, isto é, vive em sociedade junto a outros homens. Kant 

distingue os homens dos animais devido à razão que os primeiros possuem, mesmo 

que atrelada, ainda, às emoções e sentimentos. 

O imperativo categórico kantiano é um dever moral obrigatoriamente 

realizado por seres racionais. E para que uma ação seja considerada boa, é 

                         
2 Expressão cunhada no Nordeste, gestada no coronelismo. Os jagunços eram homens contratados 
pelos grandes proprietários de terra (coronéis) voltado a realizar crimes violentos contra desafetos, 
bem como lhes garantir a segurança pessoal.  
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necessário que ela atenda à vontade universal humana. Para o autor, independente 

do contexto, seja religioso, étnico, social ou racial, o bem e a moral são princípios 

universais, que não podem ser relativizados a depender de cada situação.  

Sendo assim, as ações do homem são fins em si mesmos, ou seja, eles 

devem agir pelo puro dever. E toda a vez que o homem age pelo puro dever, a sua 

ação é automaticamente boa. Caso realize alguma ação objetivando outras 

finalidades, que lhe tragam benefícios ou mesmo não lhe tragam malefícios, o 

homem está agindo com as emoções, indo contra seu exclusivo dever de fazer o 

que é correto. Kant define essas ações realizadas pela emoção como imperativos 

hipotéticos. 

Ações de linchamentos vão contra o imperativo categórico kantiano, pois 

se houvesse um pressuposto universal de que o uso da violência fosse comum nas 

relações humanas, a própria sociedade iria se destruir. Dessa forma, ter uma 

sociedade que lincha não é usar a razão, mas sim aplicar sentimentos que 

prescindem a ética e a moral inculcadas pela família e as instituições sociais.  

O conceito de bom ou mau deve-se à uma escala entre o melhor e o pior. 

Essa escala é utilizada durante parte importante da socialização das crianças, onde 

o objetivo é se destacar, seja no desenvolver de capacidades físicas, seja na 

possibilidade de realizar ações instrumentais Tugendhat (1997).  

Nesse sentido, o entendimento do bom ou ruim depende não de regras 

universais, como diria Kant, mas sim da aceitação e preferências dos indivíduos por 

determinadas ações ou coisas. Dessa forma, um grupo pode considerar uma boa 

ação dar alimentos a um sem teto, enquanto outro pode entender que a mesma 

ação seja ruim, tendo por fomentar a permanência de moradores de rua. 

Tugendhat (1997) relaciona a vergonha ao conceito de bom ou mau, 

mesmo que de modo inerente às capacidades técnicas dos indivíduos. Assim, se 

alguém que se propõe a ser um violinista toca mal, será tomado de críticas, que 

concomitantemente o deixarão envergonhado. 

Nesse entendimento, o bom é digno de aprovação e orgulho, enquanto o 

mal causa repulsa e a vergonha de quem é criticado. Entretanto, um violinista que 

toca mal não será julgado moralmente e censurado, mas será criticado somente por 

sua atuação definida por alguns como ruim. 

 Entretanto, o autor identifica existir outro tipo de vergonha, que é a 

vergonha moral. A vergonha moral é a falha dos indivíduos de manterem relações de 
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reciprocidade colaborativa. Ou seja, espera-se que ao perder a carteira, quem a 

achar irá, através de um sentimento colaborativo e recíproco, devolvê-la. Caso isso 

não ocorra, entende-se que a ação daquele indivíduo é censurável.  

Se esse indivíduo for confrontado com o dono da carteira, em princípio 

sentirá vergonha moral pela reprovação e indignação das pessoas com sua conduta, 

entendida moralmente como má. 

Para Arruda Jr e Gonçalves (2002, p. 81): 

A consciência a respeito do que é certo e do que é errado, 
conquistada no curso do processo de socialização, enseja a 
vergonha moral como capacidade de experimentar, como um mal-
estar interior, a censura e a indignação dos expectadores que o 
flagraram agindo contra os ter de ou os não podes [...]. A vergonha 
moral envolve então o tormento psíquico de sabermos que não só 
desapontamos gravemente nossos parceiros de convivência, como 
também os deixamos indignados. 

 

A vergonha moral acaba por sempre ocasionar uma sanção interna, 

independente de uma sanção externa. Esta última poderá vir como uma norma 

jurídica penal ou mesmo com a exclusão do convívio social daquele indivíduo no 

grupo. 

Como se está lidando com sentimentos de reciprocidade, para que exista a 

vergonha moral e a consequente sanção interna, é necessário que o grupo que o 

indivíduo está inserido censure a ação realizada. Quando a ação realizada é aceita 

pelo grupo, sendo motivada inclusive abertamente por jornalistas e políticos, não há 

razão de se sentir reprovado pela atitude e, consequentemente, não haverá 

qualquer vergonha moral ou sanção interna psicológica, mesmo que haja uma 

sanção externa penal. 

Nesse viés, não há qualquer sentimento de censura no grupo de pessoas 

que por associação de desígnios, mesmo que momentâneo, se reúnem para 

espancar alguém, ainda que leve a vítima ao óbito.  Assim, não há vergonha a ser 

sentida e muito menos arrependimento. 

No contexto religioso, a violência é via de regra proibida de ser perpetrada 

contra as pessoas. Entretanto, na história da humanidade, a existência de guerras 

em nome de religiões foi constante e recorrente. 

Como o linchador se personifica como alguém bom, enquanto que a sua 

vítima é alguém mau, tantos os freios sociais da vergonha e do constrangimento são 
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tomados, como também aqueles relativos à religião. Afinal, a existência na Bíblia3 do 

sacrifício expiatório, substitutivo e purgador do pecado do homem, é comemorado 

nas escrituras sagradas.  

A própria tradição de malhação de Judas é um exemplo ‘religioso’ da 

demonstração da violência contra um objeto desumanizado, pela necessidade de 

realizar uma vingança por algo puro que fora tomado dos indivíduos por aquele 

infrator/pecador. 

Desse modo, nas ações de linchamentos, a compreensão da crença 

religiosa é distorcida a fim de que se possa realizar uma vingança, num ritual de 

sublimação, daquele verdadeiro bode expiatório, que representa, naquele momento, 

a maldade e a insegurança das pessoas. 

 

1.3 Contexto histórico 

Existe mais de uma suposta origem etimológica da expressão “linchamento”, 

bem como das práticas empregadas para tal ação, iniciadas muito antes de que tal 

termo fosse a elas relacionado. Porém, há um consenso em torno do qual o termo 

linchamento se origina da denominada Lynch Law, ou Leis de Lynch.  

Em verdade, as práticas existentes de espancamento de um indivíduo por 

várias pessoas, derivando comumente na sua morte, têm contextos bem antigos. 

Entretanto, segundo Vutane (2013, p. 3) “só viria a gozar de uma aprovação popular 

no sul dos Estados Unidos da América, nos finais do século XIX”. 

Como explica Souza (1999), características similares aos atuais 

linchamentos podem ser encontradas nas práticas populares de caça às bruxas, 

ocorridas na Europa entre os séculos XV e XVII, onde as vítimas eram torturadas 

com o objetivo primordial de confessarem suas práticas de bruxaria, depois eram 

executadas e tinham seus corpos queimados, num espetáculo ritual na frente da 

população.  

Entretanto, também se tornaram comuns as ações da Igreja Católica, 

através das inquisições, que tinham procedimentos inquisitoriais formais, mesmo 

que longe de qualquer chance de defesa aos acusados. 

Assim, nos Estados Unidos da América do século XIX, no Condado da 

Pensilvânia, Virgínia, um homem denominado Coronel Willian Lynch criaria uma 

                         
3 Livro do Levítico. 
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“constituição” a fim de organizar e protocolizar diversas ações violentas contra 

negros, a partir de uma sociedade dominada por homens brancos e altamente 

racistas.  

Tal grupo se sobrepunha às leis e ao sistema criminal da época, executando, 

conjuntamente, justiçamentos contra os negros que considerassem culpados de 

crimes ou de atos que transgredissem as normas sociais vigentes.  

Esse documento teria dado origem à expressão “Lei de Lynch”, ou lynching 

(linchamento) como ação. Essa sociedade criminosa acabou, anos depois, se 

tornando mundialmente conhecida Ku Klux Klan4.  

Desse modo, no decorrer dos séculos XIX e XX, o linchamento de negros, 

acusados de crimes diversos, se manteve de forma crescente. Um levantamento 

feito no século XX pela “Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor” 

(figura 01) apontava a quantidade de homens e mulheres afro-americanos 

assassinados por essa modalidade criminosa. 

Entre 1882 e 1892, ou seja, em apenas 10 anos, 1.041 negros foram mortos, 

sendo alguns acusados de crimes como estupro ou homicídio contra pessoas 

brancas; outros por pequenos delitos; e alguns simplesmente por terem 

‘desrespeitado’, de alguma forma, um homem branco.  

Pode-se citar como exemplo do que era considerado, à época, como 

desrespeito de um negro a um branco, uma mera ação de dar de ombros, ou mesmo 

ignorar a fala de alguém. Ou seja, pequenas ações dos negros eram intensificadas 

numa clara demonstração da imposição de uma cultura de sobreposição racial 

realizada pelo uso da violência.  

Já entre os anos de 1889 e 1922, 3.436 afro-americanos, entre homens e 

mulheres, foram mortos através de práticas de linchamento, muitos deles acusados 

de terem cometido crimes diversos. Porém, uma expressiva quantidade de 176 

pessoas não apresentava qualquer fato que pudesse ser considerado como 

criminoso. Não há explicações lógicas para a morte desses indivíduos, a não ser por 

um mero sentimento racista de atuar violentamente contra um determinado grupo. 

Interessante notar como o panfleto abaixo, feito pela associação alhures 

citada, procura desmistificar que a ação dos linchadores seria baseada em crimes de 

                         
4  Organização racista, fundada em 1866 nos Estados Unidos, que reunia brancos oriundos do 
Exército Confederado, com o objetivo de punir de maneira violenta indivíduos afrodescendentes que 
fossem considerados perigosos.  
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estupro de mulheres cometidos por criminosos masculinos negros. Tal hipótese 

buscava uma relação dos linchamentos com a prática de um delito inadmissível para 

a sociedade branca à época.  

A associação demonstra no cartaz que do total de linchamentos existentes 

no período, 86 deles tiveram como vítimas mulheres negras, desmitificando que a 

sua prática era voltada aos crimes sexuais de homens contra mulheres. 

Importantíssimo, ainda, reparar a frase “and the lynchers go unpunished”, 

destacando que os linchadores continuavam sem punição, num retrato que pode ser 

transportado para os dias atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 
Fonte: site History is a Weapon. 

 

Esses dois vieses destacados se mostram relevantes porque vão 

caracterizar, ainda hoje, a mesma conjuntura das ações dos linchadores 
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contemporâneos, que agem sem que exista sequer a certeza da ocorrência de uma 

atividade criminosa que o linchado tenha cometido. Além disso, após tanto tempo, os 

linchadores continuam usualmente sem sofrer retaliações estatais por seus atos. 

Segundo Lídio de Souza (1999, p. 327, apud CHESNAIS, 1981), entre 1882 

e 1980 foram encontradas evidências de 4755 casos de linchamentos nos Estados 

Unidos. Entretanto, ainda segundo o autor, entre os anos de 1971 e 1980, não houve 

qualquer registro de linchamentos em todo o país, demonstrando assim uma suposta 

extirpação desses casos, muito provavelmente derivado da intensificação dos 

movimentos de igualdade raciais registrados no final dos anos 1960 e durante os 

anos de 1970. 

Em consonância com a prática centenária norte-americana, no Brasil o 

primeiro linchamento teria ocorrido menos de um século após o descobrimento, na 

Bahia, em Salvador, no ano de 1585 (MARTINS, ed. Kindle, 2015, pos. 216). A 

vítima foi um indígena chamado Antônio Tamandaré, o qual, após fugir de uma 

congregação de jesuítas, fundou uma aldeia e se proclamou como uma espécie de 

Papa.  

Tamandaré, então, passou a ser o líder de um agrupamento religioso, 

angariando diversos seguidores, dentre eles índios tupinambás, mamelucos, negros 

e inclusive homens brancos. 

Em dado momento, os índios decidiram por queimar o templo construído por 

Tamandaré e perpetrar atos de violência contra ele. Tais atos seguiram as práticas 

ritualísticas utilizadas até os dias de hoje, ocorrendo o espancamento de Tamandaré, 

sua mutilação e o estrangulamento até a morte.  

Note-se que tal ação fora cometida, como mencionado, pelos próprios 

indígenas, mesmo não havendo relatos culturais anteriores naquelas tribos sobre 

esse tipo de comportamento. Segundo Martins (1996, p. 12)  

[...] um comportamento completamente estranho às tradições tribais 
e claramente referido a uma cultura punitiva branca, católica e 
inquisitorial, de acordo com a concepção de castigo e os valores da 

época. 
 

Curiosa a semelhança das ações perpetradas pelos índios no tocante à 

depredação e queima do templo de Tamandaré. Ainda hoje é comum a violência não 

somente contra os indivíduos, mas também contra os seus bens, pois tendem a ser 

avariados ou destruídos.  
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Caso demonstrativo dessa violência contra os bens dos linchados, e de 

repercussão nacional, foi o da Escola Base, um dos mais famosos no Brasil no 

tocante à acusação de inocentes, conforme relembra a Revista Veja (2014).  

Tal caso ocorreu após uma série de reportagens, em 1994, sobre seis 

pessoas que teriam abusado sexualmente de crianças na Escola Base, no Bairro da 

Aclimação, São Paulo. Apesar dos populares não terem conseguido executar ações 

violentas que desejavam contra os acusados, a escola foi totalmente depredada, 

além do linchamento moral ter levado seus donos à falência. Posteriormente foi 

provada a inocência de todos, como não é raro acontecer. 

Caso recente, em 2017, no município de Araruama, interior do estado do Rio 

de Janeiro, foi de um casal acusado de supostamente sequestrar crianças. Note-se 

que tal acusação se deu apenas através da disseminação de mensagens falsas em 

aplicativos de mensagens. Apesar do casal ter sido salvo por policiais militares, seu 

veículo foi destruído, sendo uma mulher presa ao tentar, com gasolina e fósforos, 

atear fogo ao automóvel e agredir um agente. 

 Retornando aos casos históricos de linchamentos em nosso país, Martins 

(2015, apud LACERDA, 1969, p. 86 e 89) relata que no ano de 1707, três paulistas 

foram linchados por portugueses em São João Del Rei, Minas Gerais, o que veio a 

causar a Guerra dos Emboabas.  

Já Lídio de Souza (1999, p 328) apresenta que, na verdade, o primeiro caso 

de linchamento no Brasil teria sido tão somente em 1853, numa fazenda de café, em 

Campinas, São Paulo. A partir daí, ainda no final do século XIX, outras ocorrências 

teriam acontecido no estado do Rio de Janeiro. 

Novamente trazendo à baila a comparação estadunidense e nacional, os 

motivos que levavam brasileiros a realizar linchamentos entre os séculos XVI e XIX 

eram, também, preponderantemente, raciais. Versavam, assim como em casos 

similares aos vizinhos do Norte, em mero suposto desrespeito cometido pelos 

negros contra os brancos, bem como contra brancos que apoiassem negros e a 

abolição da escravatura. Natal (2012, p. 54) revela que: 

No Brasil, existem relatos documentais de linchamentos que datam 
da primeira metade do século XVIII e, já́ no final do século XIX, as 
vésperas da abolição da escravatura, os jornais brasileiros 
noticiavam casos americanos e brasileiros de linchamentos. No 
entanto, dados mais precisos sobre este fenômeno apenas começam 
a surgir a partir da década de 1980, com a publicação de pesquisas 
que coletaram informações a partir da imprensa. 
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Existem relatos de linchamentos que vão desde a primeira metade do século 

XVI ao final do século XIX. Já às vésperas da abolição da escravatura, jornais 

brasileiros noticiavam casos de linchamentos ocorridos tanto nos Estados Unidos 

como no Brasil. No entanto, dados mais precisos sobre este fenômeno apenas 

começam a surgir a partir da década de 1980, com a publicação de pesquisas que 

coletaram informações oriundas da imprensa nacional. 

 Tais acontecimentos eram episódicos, ainda não existindo a denominada 

“cultura do linchamento”, ou seja, um padrão como fenômeno social cotidiano com 

práticas aceitas por parte da sociedade 

Do início do século XX até aproximadamente a década de 1960, os casos de 

linchamento no Brasil aparentemente não teriam ocorrido, voltando com força total a 

partir de 1970. E realmente a pesquisa de Martins (2015) apresenta dados concretos 

que vão de 1970 a 1996, com um total de 966 vítimas em 689 linchamentos. 

Nesse sentindo percebe-se que existem picos temporais de casos de 

linchamento; e que um desses picos se deu exatamente após o fim da ditadura 

militar. Para o autor, “[...] logo após o fim da ditadura militar, o sentimento da 

população era de que a ordem havia acabado e que tudo era incerto. E esse clima 

não acabou.”. 

No Brasil o mob lynching é a modalidade predominante nas ações de 

violência, em detrimento ao vigilantismo. Cabe destacar, inclusive, que alguns 

autores que pesquisam sobre o tema desconsideram casos de vigilantismo como 

uma ação caracterizável de linchamento, pois para eles somente a aglomeração e a 

violência através de desígnios efêmeros e passageiros poderia dar essa 

classificação à ação.  

Há na história nacional relatos de vigilantismo, bem como sua ocorrência até 

os dias atuais. Como disse em entrevista ao Jornal Extra a ativista e fundadora do 

Projeto Uerê – ONG voltada para a educação de crianças pobres –, Yvonne Bezerra 

(2014): “Nos anos 80 existiam, na Zona Sul, gangues de rapazes que saiam à noite 

para bater em mendigos e em meninos de rua. Depois, isso parou porque houve 

certa redução da criminalidade”.  

Casos recentes evidenciam essa prática, mesmo que de forma episódica em 

alguns lugares, como a prisão pelo pescoço a um poste e o espancamento de um 

adolescente no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, noticiado pelo 
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Jornal O Dia, em 2014. O jovem foi agredido por um grupo que se autodenominava 

justiceiros. Em Niterói ocorreu a prisão de uma gang neonazista devido ao 

espancamento de nordestinos, noticiada pelo site G1 (2013). Existem também 

diversas gangues que atuam contra negros e gays em São Paulo, noticiadas pela 

jornalista Laura Capriglione, na Folha de São Paulo, e citadas por Luís Nassif em 

seu Blog (2011).  

Pode-se admitir a hipótese de que os períodos antidemocráticos da história 

nacional acabaram por ser os fatores da ausência de casos de linchamento durante 

os anos 1960 e 1980. Isso poderia ter decorrido do medo que o Estado impunha à 

população pela falta de liberdade e possíveis consequências severas de seus atos. 

Além disso, os próprios governos agiam, sorrateiramente, porém de forma 

conhecida, como verdadeiros esquadrões da morte, fazendo as vezes de grupos de 

linchamentos.  

Ou seja, em um primeiro plano a população tinha medo de linchar e ser 

duramente castigada pelos regimes governamentais vigentes e, por outro, a vontade 

de executar tais ações era mitigada devido ao próprio Estado as realizar 

furtivamente, o que não geraria uma suposta impunidade para criminosos que foram 

agredidos.  

Natal (Ibidem), porém, destaca que outros fatores, além dos descritos acima, 

como o maior adensamento populacional nas regiões periféricas metropolitanas, 

aliado ao aumento da violência urbana como um fator endêmico, também 

contribuíram fortemente para o aumento das práticas da ‘justiça com as próprias 

mãos, ou como chamavam os norte-americanos, self-help. 

Martins (Ibidem. pos. 115-116) estima que através dos dados que recolheu 

nos últimos 60 anos, cerca de um milhão a um milhão e meio de brasileiros, por todo 

o país, já participaram de ao menos um episódio de linchamento no Brasil. 

Cabe destacar que não são somente Estados Unidos e Brasil os únicos 

países no mundo onde ocorreram historicamente linchamentos populares. Diversos 

outros países também tiveram em dado momento de sua história ações do tipo e 

continuam, até hoje, ocorrendo.  
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Figura 02 
Fonte: Jornal Extra  

Capa do jornal sobre a morte de jovem amarrado em um poste e 
assassinado no Maranhão por linchadores. 

 

Importante dissertação apresentada por Vutane (2013) aponta, por exemplo, 

os casos ocorridos em Moçambique como uma prática rotineira e que possui 

características muito parecidas com as existentes no Brasil, principalmente no 

contexto de combate à criminalidade e substituição da justiça estatal pelo 

justiçamento popular.  

Além disso, atualmente, em 2018, como já mencionado anteriormente, uma 

verdadeira “epidemia” de linchamentos, muitos derivados de boatos fomentados por 

aplicativos de mensagens, ocorreram na Índia, com a morte de vários indivíduos.  

Esses casos demonstram a incidência mundial dos justiçamentos populares 

e a falta de ações, seja através da repressão criminal, seja através de políticas 

públicas conscientizadoras, que as autoridades desses países vêm deixando de 
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tomar, fazendo com que tais ocorrências só aumentem, como será visto nos 

capítulos posteriores. 
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2 CARACTERÍSTICAS DOS ATORES 

Como em todos os crimes, as ações de linchamento apresentam 

obrigatoriamente, no mínimo, dois atores, que são a(s) vítima(s) e aquele(s) que 

comete(m) o delito.  

Em cada crime existem características próprias para se avaliar as variáveis e 

os motivos que chegaram a sua ocorrência, muitos deles com grandes similaridades, 

tanto no motivo como na forma, como são os casos dos crimes de feminicídio, ou 

homofobia. 

Nas situações envolvendo linchamentos, além das vítimas e de seus algozes, 

outros sujeitos estão envolvidos, dentre eles a plateia – seja instigando ou buscando 

acalmar os ânimos -, policiais e até a imprensa. No tocante a esses dois últimos, nas 

próximas seções serão apresentados os elementos que demonstram como a 

atuação da polícia e da imprensa após esses crimes reverberam direta ou 

indiretamente nas ações de justiçamento. 

Mas é a relação contundente que ocorre entre linchadores e linchados que 

definirá, além da sorte desses últimos, até mesmo as consequências de como outros 

personagens se comportarão. Para isso é importante sua análise mais cerrada. 

 

2.1 Os linchadores 

Os casos provocadores de linchamentos, com o passar dos anos, se 

refinaram, assim como as sociedades como um todo. Deixaram de ser 

primordialmente por fatores raciais, como ocorrera em momentos anteriores e por 

um período após a escravidão, tanto no Brasil quanto em outros países, e passaram 

a ser voltados para a prática do ‘combate’ aos crimes cometidos contra terceiros, 

ocorrendo um sentimento de empatia com a(s) vítima(s) do delito.  

A elasticidade de conceitos éticos e a perda do sentimento de vergonha, 

devido a uma falta de censura coletiva a tais atos, acabam por gerar um pêndulo 

moral entre o bem e o mal, já que uma parcela da sociedade efetivamente condena 

os linchamentos. 

O linchador reconhece na figura do linchado um exemplo típico da 

personificação do inimigo, ou do mal, e se reconhece como uma possível futura 

vítima da ação criminosa que foi perpetrada por ele. 
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Os três elementos descritos por Jakobs e Meilá (2012, ed. Kindle, pos. 1118-

1122) para a identificação do Direito Penal do inimigo poderiam, inclusive, ser 

igualmente utilizados para classificar os casos de linchamento. São eles:  

a) adiantamento da punibilidade;  

b) pena desproporcionalmente alta em comparação com o delito cometido; e 

c) supressão de qualquer garantia processual. 

Assim, não confiando na justiça estatal e visando extirpar a possibilidade 

daquele mal lhe atingir ou atingir pessoas próximas - em um conceito momentâneo 

de grupo de “ter de” (Tugendhat, 1997) - o linchador se encarna como uma figura do 

bem, criando sua própria justiça. Ignora regras básicas de direitos humanos e, 

independente de estar cometendo um crime muitas vezes pior do que o que o 

próprio linchado cometeu, age sem sentir remorso.  

Com a evolução da complexidade social, perpassando por um entendimento 

cada vez maior desnecessidade do uso fugaz da força, bem como com o intelecto 

prevalecendo como fator evolutivo, as sociedades acabaram por apurar seus 

comportamentos.  

O uso da força é evitado, sendo percebida a violência como uma 

característica negativa e primitiva do indivíduo ou do grupo, muitas vezes, inclusive, 

relacionada ao mal, mesmo que de modo instrumental devido ao contratualismo 

moral (TUGENDHAT, 1997). 

Assim, em pouquíssimos casos – como para garantir a estrutura social - o 

uso da violência é permitido, mas via de regra pelo próprio Estado, que é detentor 

quase que absoluto do uso força.  

O uso desnecessário e contínuo da violência pelo indivíduo é caracterizado 

como uma patologia ou anomalia que deve ser curada, seja através de tratamentos 

médicos, como é no caso dos doentes mentais, seja no caso da ‘ressocialização’ do 

custodiado estatal, nas prisões. Então, quanto mais rebuscada e ‘civilizada’ for a 

sociedade ou grupo social, menos casos do uso de violência arbitrária tenderão a 

existir. 

Afirmando tal entendimento, a análise realizada por Elias (1994), que acabou 

por se demonstrar nessa pesquisa, descreve que em grupos sociais onde a renda é 

muito elevada, há uma tendência a ocorrer um menor número de linchamentos. Tal 

fator decorre devido a necessidade, mesmo que momentânea, do domínio da 

violência nas pessoas que praticam tais ações; sendo essa tendência menos 
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presente quanto maior for o grau de escolaridade e de renda, até mesmo por esses 

indivíduos não a presenciarem (a violência) usualmente.  

A violência, para o autor, seria uma característica importante em grupos 

sociais que necessitassem usá-la constantemente para sua sobrevivência, como nos 

casos das sociedades menos complexas e de subsistência, ou das pessoas 

residentes nas áreas mais pobres com histórico de conflitos, seja no Brasil ou no 

restante do mundo, independente de cor, religião etc. 

Seguindo o mesmo passo, indivíduos que praticam linchamentos são 

pessoas que não têm valores bem fundamentados e que possuem uma percepção 

social muito frágil, supostamente, uma maioria no Brasil.  

A partir desses três fatores – valores éticos mal fundamentados, frágil 

percepção social e convivência com a violência -, esses indivíduos associam a 

justiça a uma forma de reciprocidade do crime, numa espécie de “lei de Talião” 

moderna.  

A reciprocidade, entretanto, além de ser muitas vezes desproporcional ao 

delito, não ocorre quando os próprios protagonistas dos linchamentos não estão 

atrelados aos conceitos éticos e morais que, segundo eles mesmos, regem suas 

condutas. Ou seja, quando eles mesmos comentem pequenos – ou grande – delitos, 

não se consideram possuidores de característica que necessitem uma 

responsabilização estatal, muito menos ações de violência que lhes sejam infligidas  

por qualquer um. 

Até porque, como pode ser observado em um dos casos de linchamento 

mais famoso nos últimos anos, que foi o espancamento e prisão de um adolescente 

a um poste, com a utilização de uma tranca de moto, no bairro do Flamengo, zona 

sul do Rio de Janeiro, os quatro agressores denunciados pelo crime tinham, também, 

inúmeras passagens pela polícia.  

Desses quatro indivíduos identificados pelo linchamento, um deles tinha 

cinco passagens pela polícia como autor de ações criminosas; outro tinha seis 

passagens como autor; um tinha sete passagens como autor; e o último tinha, além 

de uma passagem como adolescente infrator, mais nove, já em fase adulta, também 

como autor de delitos. 

Ou seja, apesar desses “justiceiros” estarem buscando promover uma 

patrulha às margens do Estado, com punições de justiçamento ilegais através da 
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violência, eles mesmos eram delinquentes, com muito mais passagens pela polícia 

do que a própria vítima dos seus atos de “justiça” com as próprias mãos.  

Porém, esses marginais abastados acabaram sendo vistos com bons olhos 

por expressiva parcela da sociedade, enquanto o outro, ‘menor de rua’, representou 

a personificação do mal. Isso demonstra a afirmação de Becker (1996), citado por 

Budó (2010, p. 257), que “o desvio não é uma qualidade que se encontre na própria 

conduta, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aqueles que reagem 

ao mesmo”. 

Sobre a reciprocidade desproporcional, Martins (2015, ed. Kindle, pos. 923) 

afiança em sua pesquisa que 20,8% dos linchamentos ocorrem por crimes contra a 

propriedade. Apesar disso, a percepção popular de quem lincha é de que, em 

verdade, esses crimes não atentam somente contra a propriedade, mas sim contra o 

próprio indivíduo, vítima da atividade criminosa.  

Outros 8,6% dos linchamentos são realizados por comportamento impróprio 

dos acusados, ignorando regras sociais e de civilidade daquele local. 

Tais dados são importantes pois expõe a disparidade da ação criminosa 

perpetrada pelo acusado/vítima com a pena imposta a ele pelos seus algozes. 

Porém, a avaliação da população local no que tange a crimes, varia. Se por um lado 

determinadas condutas podem ser entendidas como uma ameaça à comunidade, 

outras, bem mais graves, podem ser entendidas como uma normalidade ética 

daquele grupo.  

Dois casos analisados nesse estudo são exemplos desses preceitos morais 

de vizinhança, sendo um deles na favela da Rocinha, tendo o linchado agredido um 

bebê; e outro na favela da Maré, onde uma mulher foi espancada e roubada em sua 

loja.  

Nessas duas situações os linchados foram agredidos até a morte pelos 

próprios moradores das comunidades. Entretanto, caso os criminosos fizessem suas 

ações fora dos limites da favela, ou mesmo ações mais graves, provavelmente não 

teriam tido qualquer tipo de punição popular dos moradores daquele local. 

Ainda analisando estatísticas, os linchamentos nos crimes contra a pessoa 

(estupro, agressão, assassinato) realizados dentro de favelas, como nos casos 

acima, têm índices 50% superior à da média nacional. Já os que ocorrem nesses 

mesmos locais devido a comportamentos antissociais são em torno de 20% maiores 
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que a média; finalmente, as agressões derivadas de crimes contra a propriedade 

são 50% menores (MARTINS, 2015).  

Números encontrados nas zonas rurais são próximos aos das favelas, 

apontando, segundo o pesquisador, que “Tanto nas favelas quanto na roça, os 

crimes contra a propriedade são claramente adjetivos em relação aos crimes contra 

a pessoa na motivação de linchar” (MARTINS, 2015, ed. Kindle, pos. 954), 

ocorrendo o inverso nas cidades. 

Ou seja, não há uma matriz única para categorizar os casos de linchamentos, 

devendo a situação cultural e tradicional ser analisada. Há, portanto, os mais 

diversos motivos para a violência, como casos de indivíduos linchados por estuprar e 

matar crianças; ou mesmo por ter achado uma alta quantia, oriunda de um sequestro, 

e a devolver para a polícia, ao invés de apropriar-se ilegalmente do montante e 

dividi-lo entre os moradores da região, fato este ocorrido no Espírito Santo. 

Assim, pode-se entender os linchamentos como uma forma de justiça 

retributiva realizada, coletivamente, tanto para o restabelecimento da honra quanto 

do próprio poder comunitário. 

O linchamento não seria somente a violência e a barbárie, mas haveria uma 

clara relação de poder, através da sua demonstração pelo uso da força, de “colocar 

as coisas no seu devido lugar”, assim como ocorria nos Estados Unidos entre 

brancos em desfavor dos negros.  

Tais atos, apesar de espontâneos, decorrem normalmente da ineficiência do 

próprio Estado de realizar a justiça formal, de um lado fragilizando a todos pela 

insegurança criminal e, no mesmo viés, chancelando o justiçamento através da 

impunidade de quem o pratica. 

Através dessas análises, verifica-se que os casos de linchamento costumam 

realmente se apresentar nas periferias mais pobres, devido à intensidade e vivência 

cotidiana daqueles grupos com situações de violência. Quando os linchamentos 

ocorrem em bairros mais nobres, normalmente, estão próximos a centros comerciais, 

com a presença de moradores de outras áreas.  

Não que tal fato seja uma regra absoluta, mas para a modalidade do mob 

lynching é uma tendência verificada nas pesquisas existentes. Inclusive, nas áreas 

com maior desenvolvimento, os casos de linchamento, mesmo os de grupos de 

vigilantes, costumam terminar em lesões corporais leves e vergonha pública, 

principalmente derivados de pequenos roubos ou furtos executados pela vítima. 
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Corroborando com tal entendimento, Rodrigues (2011, p.13) relata que: 

[...] entre o período de janeiro de 2009 a junho 2011 nos jornais da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, não há nenhuma referência 
a morte do linchado ou a demora no socorro por parte dos policiais 
nas regiões mais favorecidas, ao contrário disso, nas áreas mais 
pauperizadas, os registros incluem muitas mortes e lesões corporais 
graves.  
 

Pode-se tomar como exceção o caso narrado acima, o qual o linchado 

morreu depois de agredir um bebê. Entretanto, apesar do fato ter ocorrido na zona 

sul do Rio de Janeiro, área nobre da cidade, se deu dentro de uma favela, 

corroborando que em área pobre, onde a violência é mais comum, ações de 

linchamentos podem ser mais naturais.  

Entretanto, existem diferenciações entre os linchadores nas regiões 

metropolitanas (capitais e periferias) e nas cidades do interior. Enquanto nas regiões 

metropolitanas a participação de pessoas pobres e de trabalhadores é predominante, 

mesmo tendo o envolvimento frequente e oculto da classe média baixa, nas cidades 

do interior os linchamentos podem ser realizados diretamente pela classe média, 

que não tem medo de se expor (MARTINS, 2015).  

Martins (2008, n.p.) afirma que “quando a classe média lincha, a crueldade 

tende a ser maior, porque ela tem prazer no sofrimento da vítima”. Já o pobre realiza 

linchamentos de forma mais ritual, porém com mesmo grau de crueldade. 

Em relação ao fator racial do linchamento, atualmente verifica-se que 

existem inúmeros casos onde o linchado era branco e entre os linchadores haviam 

diversos negros, ou o linchado era negro e os linchadores também negros. 

Retornando ao conceito de mob lynching, a atitude exercida por aquele grupo de 

pessoas está ligada, no Brasil de hoje, não necessariamente a ideais racistas, mas 

pelo medo de serem acometidos futuramente pelo delito propiciado por aquele que 

era algoz e transformou-se, graças à ação da multidão enfurecida, numa vítima.  

No tocante às ações repentinas e conjuntas, por parte de indivíduos que 

passam a agredir alguém, suas características são de uma massa homogênea, 

independente de outras peculiaridades heterogêneas que possuam individualmente, 

como cor, idade, profissão, conduta social etc. Passam a agir e pensar de forma 

psicologicamente coletiva. 

Essa multidão psicológica é um ser provisório, composto de indivíduos 

desuniformes que, por momentos, se unem. Funcionam tal como as células que se 
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unem num corpo e formam um ser que manifesta caracteres bem diferentes 

daqueles que cada uma das células possui (LE BON, 1980, p. 10).  

Essa característica pode ser associada ao conceito de solidariedade 

mecânica idealizado por Durkheim (1999): 

[...] que deriva da semelhança das partes e tem a "consciência" do 
indivíduo como um simples apêndice e seguidor da consciência 
coletiva. A "consciência coletiva" se baseava num sistema 
compartilhado de valores, normas e crenças” (Cabral, 2004). 
 

A própria invisibilidade celular da multidão atua como fator motivador para 

que as ações violentas sejam levadas a termo, pois dela (invisibilidade) se origina 

um sentimento de invencibilidade, que faz com que seus membros cedam aos 

instintos mais básicos.  

Mackay (2002, apud JESUS, 2013, p. 497) afirma que “as massas são 

categorizadas como focos de loucuras e frustações em larga escala”. Já Vutane 

(2013), ratifica tais os entendimentos, pois entende que, quando fazem parte de um 

grupo, os indivíduos são tomados pelas escolhas e objetivos coletivos, normalmente 

eivados de fortes emoções (de raiva, desprezo, empatia, medo etc), perdendo a 

noção do que socialmente seria certo ou errado.  

Nesse momento, os freios morais e éticos construídos durante toda a vida, 

como a vergonha e o constrangimento, deixam temporariamente de existir. Em tal 

contexto, entra a ciência da Psicologia Social, a qual busca explicar o 

comportamento desviante das massas.  

Concordâncias sociais em massa, como as que apoiavam o fascismo ou o 

nazismo, acabaram por permitir atrocidades que passaram a ser entendidas como 

situações normais, distanciadas de um sentimento universal de moralidade, mesmo 

que adquiridos durante toda uma vida pretérita de ensinamentos éticos. 

Hannah Arendt descreve bem essa bagatela ética, denominando-a como a 

banalidade do mal (2016). Através dessa banalização ocorre a perda de sentimentos 

éticos, morais e humanos.  

Para formar tal pensamento, Arendt analisou o caso do julgamento do 

nazista Otto Adolf Eichmann, por um tribunal em Israel. O nazista Eichmann foi o 

responsável pelo transporte coletivo de milhões de judeus para o seu extermínio, na 

chamada Solução Final, determinada por Hitler.  

Apesar de ter contribuído na morte de milhares dessas pessoas, Eichmann 

afirmava que nada tinha contra os judeus e se colocava todo o tempo como um 
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mero cumpridor de leis e de ordens, numa sociedade que vivia um momento de 

exceção. 

Em verdade, o nazista, antes um vendedor viajante de uma empresa de óleo, 

foi descrito por Arendt realmente como um ordinário burocrata que queria se 

destacar, por cupidez, no trabalho que executava.  

Eichmann não seria essencialmente um homem cruel que queria o 

extermínio de judeus e prisioneiros de guerra, mas tão somente alguém que 

executava a ordens (legais naquele regime) a que fora determinado durante o 

contexto da Alemanha Nazista. Período esse apoiado amplamente pelas multidões 

crentes e fanáticas pelo Fuhrer.  

A suposição de que Eichmann seria um homem cruel, já que “pessoas 

normais” haveriam de se insurgir e se negar a realizar as tarefas que executou, são 

combatidas por Arendt. Para os juízes que o julgaram em Nuremberg, era impossível 

admitir que “uma pessoa mediana, “normal”, nem burra, nem doutrinada, nem cínica 

pudesse ser inteiramente incapaz de distinguir o certo do errado” (ARENDT, 2016, p. 

38). Segundo a acusação e o entendimento dos juízes, uma pessoa normal teria a 

consciência moral das suas ações e se recusaria a fazê-las.  

Entretanto, na situação vivida na Alemanha nazista, Eichmann era uma 

“pessoa normal”, pois “[...] não era uma exceção dentro do regime nazista. No 

entanto, nas condições do Terceiro Reich, só se podia esperar que apenas as 

“exceções” agissem “normalmente”” (idem, ibidem). Esse fato demonstra o 

pensamento de Tugendhat (1997) ao analisar a reciprocidade moral nas sociedades, 

já que, como todos exigem reciprocamente um comportamento moral, significa que 

cada indivíduo tem de (miiss) ser dessa maneira como membro da sociedade, 

independentemente de querer ser assim. 

Pari passu a esse entendimento, ainda no tocante à psicologia das massas, 

para Park (1955) seitas políticas ou religiosas possuem comportamento de massa, 

dessa forma, seitas e massas têm características idênticas em relação ao objetivo 

comum, ações que visam ao interesse coletivo e intenção de manter a coerência e 

integração no pensamento. 

 As ações coletivas voltadas a comportamentos violentos são tamanhas e 

tão contagiosas, mesmo em casos de linchamentos cometidos por pessoas comuns, 

que Martins (2015, ed. Kindle, pos. 1014) relata determinado evento, ocorrido na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, onde uma idosa, respeitável moradora da 
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vizinhança, teve que ser retirada à força por vários policiais de cima do cadáver de 

um adolescente linchado, enquanto tentava lhe arrancar os olhos com uma colher. 

Foi preciso levá-la ao hospital e medicá-la para que se acalmasse.  

Essa senhora não se considerava, e tampouco seus vizinhos, uma pessoa 

má ou cruel, mas naquele momento, levada pela força da ação coletiva e abduzida 

dos seus valores éticos e de sentimentos de vergonha, fora capaz de executar uma 

ação odiosa e desprezível em uma situação de normalidade social, ficando fora de si. 

A fúria tomada pela multidão coesa para o linchamento é tão intensa que 

fatores como idade do linchado, sexo e principalmente se é culpado ou não, passam 

a ter importância relativa. O sentimento dos envolvidos é de uma verdadeira batalha 

do “bem” contra o “mal”.  

Exemplo típico é o que aconteceu, fartamente narrado pela imprensa, com 

Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, linchada até a morte, de modo violentíssimo, 

no Guarujá, litoral de São Paulo.  

Fabiane foi confundida com uma mulher que estaria sequestrando crianças 

para a realização de rituais demoníacos na região. Note-se que os sequestros foram 

tão somente boatos espalhados por redes sociais, não tendo sido registrado 

qualquer caso de desaparecimento de crianças na delegacia policial da área. 

As imagens existentes em vídeo 5  na internet, gravado pelos próprios 

linchadores, demonstram a crueldade e a insanidade momentânea tomada pela 

multidão, que além de realizar o espancamento, afirmava que a vítima tinha admitido 

os supostos sequestros das crianças e que estaria levando consigo uma “bíblia do 

diabo”.  

O vídeo mostra que enquanto homens a espancavam, a multidão em volta 

os apoiava, incentivava e chegava a dizer para não filmarem, já pensando, 

racionalmente, em se protegerem de uma possível punição criminal. 

Em relação a essa fala de um dos expectadores solicitando para que não 

filmassem o linchamento, Ariadne (2012, p. 131) entende que, apesar das ações de 

mob lynching não haver premeditação na realização dos espancamentos e da morte 

das vítimas, isso não significa que os atos são totalmente irracionais. Para ela: 

A emoção rege as ações dos atores envolvidos em um linchamento, 
eles são motivados por uma forte reação espontânea a um ato da 
vítima que consideram inaceitáveis e que demanda uma punição 
exemplar. No entanto, isso não significa que os linchamentos sejam 

                         
5 https://www.youtube.com/watch?v=CwTZ0O4m5f8&has_verified=1 
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irracionais, muito pelo contrário, entre a incriminação e a punição 
sumária existe uma espécie de roteiro próprio, com ações que 

reforçam a necessidade e legitimam a existência do justiçamento. 
 

De todo modo, os agressores têm em comum o entendimento e o acordo 

tácito da realização da justiça com os espancamentos. Em reportagens de jornais 

populares, diversos entrevistados afirmaram que concordavam com os justiçamentos 

realizados pela multidão. Além disso, o apoio nas redes sociais também tem se 

tornado uma máxima.  

Em reportagem do Jornal Extra, de 08 de julho de 2015, ao analisar o 

linchamento e morte de um assaltante no Maranhão, diversas mensagens em redes 

sociais foram a favor da ação, como demonstram, por exemplo, as duas transcrições 

abaixo: 

Por mim, isso viraria rotina, até o ponto que os bandidos teriam medo 
da população, e parariam de assaltar. Fim. Vitória Paula Gouveia 
Se alguma mãe tiver que chorar, que seja a mãe do bandido. 
Fernanda Pradella. 
O povo cansou dessas leis falhas do Brasil, e, agora, está agindo por 
conta própria. Infelizmente, o que vemos nessa notícia é o reflexo 
das nossas situações diárias. Carol Santos 
A culpa disso tudo é da nossa justiça, lenta e ineficiente. Dário Sanoll 

 
Analisando esses relatos e as pesquisas existentes, inclusive este trabalho 

no tocante às entrevistas com policiais, o que se pode afirmar é que o entendimento 

dos indivíduos sobre uma falha estrutural e crônica do sistema criminal, que não 

consegue impedir o crime, tampouco punir devidamente os criminosos, deve 

necessariamente levar a uma reação das pessoas, mesmo que à margem das 

próprias leis que defendem existir. 

Vutane (2013) afirma que quando é possível apurar a constância de práticas 

realizadas pela população como forma de substituição às instituições e às normas 

jurídicas, ou seja, ao próprio Estado, como ocorre aqui no Brasil, isso faz entender 

que essas entidades regulares, que deveriam ser as únicas que detêm o monopólio 

do uso da força e da punição, estão demonstrando fraqueza. Assim, a justiça 

extraoficial seria uma forma de violência secundária, posterior à violência primária, 

provocada pela própria vítima do linchamento. 

Porém, a prática dos linchadores também é vista como um método de 

prevenção criminal, como pode-se perceber acima em uma das afirmações narradas 

na reportagem do jornal de que, caso houvesse a realização de vários linchamentos, 
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os marginais teriam medo da população e parariam de assaltar naquela região, 

relembrando as ações de grupos justiceiros. 

Esse entendimento é desconectado da concepção clássica da prevenção do 

crime pela dissuasão, que entende que a pena estatal é fator preponderante para 

que o criminoso deixe de realizar o delito. 

Assim, a teoria da prevenção situacional (CLARKE, 1977), empiricamente 

aplicada pelos linchadores, entende que pressupostos à ação criminosa (como 

linchamentos e vigilantismo) influenciariam diretamente na desistência do criminoso 

em realizar algum delito naquela vizinhança.  

Tais pressupostos seriam aqueles voltados a ocupar o espaço, através de 

guardiões, que gerariam dificuldade e tamanhos riscos à prática do delinquente, que 

o desmotivariam a realizar a ação delituosa. 

Práticas existentes no mundo, mencionadas por Welsh e Farrington (2010, 

apud VUTANE 2013, p. 23), em relação à prevenção situacional, como a vigilância 

comunitária, chegaram a gerar bons resultados na violência criminal em países 

como os Estados Unidos. Entretanto, analisando a história recente do Rio de Janeiro, 

a chamada vigilância comunitária acabou por efetivar a existência de um poder 

paralelo, composto por agentes estatais, em práticas criminosas, denominado 

milícias. Esses grupos vêm, em alguns casos, meramente substituindo os próprios 

traficantes que retiraram, tanto realizando atos de extorsão quanto, até mesmo, a 

venda de drogas. 

Além disso, a prevenção situacional perpetrada empiricamente por 

linchadores é criticada, tendo em vista não demover a vontade do criminoso na 

realização do delito, mas apenas deslocar sua ação para horários e/ou locais que 

sejam mais fáceis de realizá-lo. 

  

2.2 Os linchados 

Ao contrário do imaginário popular de que a prática dos linchamentos atinge 

em grande predominância os indivíduos afrodescendentes, as pesquisas 

demonstram que essa crença não se coaduna com a realidade nacional.  

Essa convicção pode derivar do conhecimento da conjuntura histórica 

nacional existente no final do século XIX, bem como pela assimilação, através da 

literatura e de filmes norte-americanos, do contexto estadunidense até o início do 
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século XX, servindo ambos os fatores para associar, ainda hoje, os linchamentos 

com motivos estritamente raciais.  

Martins (Ibidem, ed. Kindle, pos. 1941-1946) aponta, através de dados 

oriundos de sua pesquisa, a qual teve o recorte temporal que vai de 1945 a 2010 e 

abrangeu todo o Brasil, que em torno da metade dos casos de linchamento que 

pesquisou (48,1%), as vítimas eram brancas. Tais dados são, evidentemente, 

somente relativos àqueles em que os registros apontavam a cor da pele da vítima.  

Porém, apesar do motivo de início do linchamento não ser especificamente 

racial, quando ele é iniciado, se a vítima for negra, a violência contra ela costuma ser 

maior do que com as vítimas brancas. Dos casos analisados em que chegaram a 

óbito, 70,1% eram de afrodescendentes, contra 29,2% de brancos. Esses índices de 

mortalidade indicam que a violência maior perpetrada contra os afrodescendentes 

nos linchamentos, levando-os a mais de 2/3 das vezes ao óbito, poderia ser 

decorrente de fatores raciais, com uma tendência maior a dispor da vida do negro do 

que a do branco. 

Em geral, como em outras modalidades criminosas como o homicídio, as 

vítimas são pobres, do sexo masculino e majoritariamente jovens, porém há 

exceções. Infelizmente, os dados coletados nesse trabalho, devido à falta de 

informação nos jornais sobre as idades dos linchados e a inexistência de registros 

policiais que as indicassem, não deram subsídios suficientes para fazer um retrato 

da faixa etária das vítimas.  

Assim, a base abaixo tem um viés tão somente demonstrativo sobre os 

dados coletados em São Paulo por Ariadne (2012, p. 104): 

[...] são raríssimos os casos de linchamentos que têm como vítimas 
crianças e pré-adolescentes (de 14 anos ou menos), idosos (60 anos 
ou mais) ou mulheres. Esta configuração está em consonância com o 
padrão de distribuição dos casos de violência física registrados no 
Brasil, que possui uma clara divisão por gênero e por faixa etária, 
reservando aos jovens e adultos do sexo masculino o papel de 
vítimas preferenciais da violência urbana que se desenvolve em 
espaços públicos [...]. 
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Gráfico 01 
Faixa etária das vítimas de linchamentos ocorridos na Região Metropolitana de São Paulo 

entre 1980 e 2009. 

 

Entretanto, apesar de significativamente menor a proporção, o que define 

definitivamente a vítima da violência não serão necessariamente fatores relativos à 

idade, à raça, ao sexo, ou a classe social, mas ao delito que o indivíduo tenha 

cometido ou sido acusado, que varia conforme o momento e o grupo cultural. 

Assim, casos relatados na França pós 2ª Guerra Mundial, onde as mulheres 

acusadas de serem colaboradoras dos nazistas tinham seus cabelos cortados, 

algumas vezes cobertas de lamas e fezes e humilhadas pelas ruas das cidades, se 

tornaram comuns, mesmo elas sendo brancas, francesas, jovens, bonitas e com 

condições financeiras. 

Tais ações violentas provinham de um sentimento de vingança e punição 

coletivas, praticadas por um grupo nacional, que associava mulheres que tiveram 

relações com alemães, durante a guerra, com a própria invasão alemã e os 

problemas decorrentes dela.  

O que ocorreu foi um linchamento físico e moral de cerca de 20 mil mulheres 

perante a sociedade francesa, numa demonstração de retomada de poder pelo 

grupo e na incredulidade de uma punição estatal que achavam insuficientemente 
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severa, apesar delas, em sua grande maioria, não terem cometido qualquer crime 

formal. 

 
Figura 03 

Mulheres francesas que se envolveram com alemães sendo humilhadas publicamente. 
Fonte: Site Ideia Fixa 

 

 

Confirmando a ausência de uma necessária conexão com fatores objetivos 

do linchado, há casos pesquisados por Martins (Ibidem, pos. 2069-2074) que tanto 

um padre quanto um Ministro do Superior Tribunal de Justiça sofreram tentativas de 

linchamento, já que haviam cometido, aos olhos da população local, ações que a 

atingia, ou poderia vir a atingir, de forma difusa e coletiva. 

No mesmo sentido, dentro dos casos analisados nas reportagens 

jornalísticas da presente pesquisa, um policial militar da Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) da Rocinha, ao realizar uma apreensão de drogas e deter um 

suspeito, acabou por se afastar involuntariamente do grupo de policiais em que 

estava.  

A multidão enfurecida com a ação policial cercou e espancou o militar, que 

quase teve sua arma levada por populares. Somente foi salvo por colegas de farda 

que notaram a sua ausência e retornaram ao local aonde era espancado, salvando-o. 
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Figura 04 
Policial Militar linchado na favela da Rocinha ao apreender drogas e deter um morador 

Fonte: Jornal O Dia 
 

Não há, portanto, um perfil específico para ser uma vítima. Qualquer um 

pode ser linchado até a morte, desde um ladrão de galinhas, um homicida, um 

violador ou uma mulher acusada de rituais satânicos com crianças.  

O linchamento é forma radical de vingar uma ação ou um crime intolerável, 

como o estupro de uma criança ou de uma jovem, o homicídio inexplicável e mesmo 

o roubo de bens de quem vive de seu trabalho. 

O pressuposto popular é o de que há pessoas boas e pessoas más, 
tanto entre ricos quanto entre pobres. Não se trata, pois, de 
justiçamento entre os pobres. Não é raro que, especialmente em 
linchamentos praticados em pequenas e mesmo em relativamente 
prósperas cidades do interior, a classe média esteja envolvida no ato 
violento, como não é raro que até pessoas de elite estejam no rol das 
vítimas de tentativas de linchamento. No caso desses crimes, a 
suposição é a de que o mal não pode ser reparado pela justiça 
convencional. O agente do mal é concebido como ser destituído da 
condição humana, razão pela qual os linchadores entendem que o 
linchamento é lícito. (MARTINS, 2015, ed. Kindle, pos. 1845) 
 

A gradação da punição, bem como a crueldade realizada durante o processo 

de linchamento, é definida normalmente pelo ato que a vítima está sendo acusada. 

Assim, um ladrão de galinhas pode apanhar, mas dificilmente sairá morto ou terá seu 

corpo queimado. Já um violador de crianças ou um homicida têm grande chance de 

ser morto em rituais que lhes gerem muito sofrimento, tendo a possibilidade de ter 

seus olhos arrancados, corpo queimado (algumas vezes ainda vivo) etc. 
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Não existe diferença na violência cometida contra homens e mulheres, já 

que o sexo não é o fator que irá definir a graduação da punição, mas sim o crime de 

que é acusado e a situação vivida naquele momento pelo grupo social, como por 

exemplo maior ou menor insegurança pública. 

Da mesma forma, existem crianças vítimas de espancamentos coletivos, 

sendo que não é normal ocorrer, nesses casos, a morte, mas tão somente lesões 

corporais, mesmo que de natureza grave, como foi um dos casos encontrados na 

análise dos periódicos adotados na presente pesquisa.  

Duas crianças e um adolescente, da favela do Jacarezinho, no Rio de 

Janeiro, entre 12 e 14 anos, entraram em uma outra comunidade, no bairro do Cajú, 

a fim de furtar um cavalo. Esses jovens foram capturados pela população local e 

foram espancados, sofrendo ferimentos muito graves.  

Um dos meninos, segundo a reportagem, sofreu uma fratura exposta na 

perna e o outro teve diversos dentes arrancados. Durante o espancamento, policiais 

militares da Unidade de Polícia Pacificadora local os socorreram e os levaram ao 

hospital. 

Curiosamente, apesar de constar na reportagem do Jornal O Dia, de 25 de 

abril de 2014, que os jovens foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza 

Aguiar, medicados e ouvidos na 17ª Delegacia Policial, do Bairro de São Cristóvão, 

em pedido realizado pelo autor a fim de buscar os registros existentes nos arquivos 

dessa distrital, nada foi encontrado.  

Os policiais civis que receberam a solicitação para essa pesquisa 

procuraram nos arquivos da Delegacia de Menores e de outras distritais próximas, 

não achando nada. Ou seja, aparentemente, apesar do espancamento e da 

gravidade das lesões noticiadas pelo periódico, nem mesmo um mero boletim de 

ocorrência foi confeccionado, quiçá uma investigação policial para encontrar os 

autores do crime. 

Entretanto, apesar do caso de linchamento narrado acima ter ocorrido com 

crianças e adolescentes, não é comum acontecer com pessoas dessa idade. De 

acordo com as estatísticas, quanto mais jovem for o suposto infrator, menos 

corriqueiros são os casos de linchamentos. Isso é o que se pode notar de acordo 

com o Gráfico 01, inserido alhures. Já adolescentes do grupo compreendido entre 

idades de 15 e 19 anos, há uma grande incidência de ocorrências.  
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Martins (2015) dividiu por faixa etária (jovens, adultos e idosos) os 1.796 

casos que analisou. Na faixa etária dos jovens (menores de 18 anos), 54,1% do total 

das vítimas (jovens, adultos e idosos) havia sofrido lesões mais brandas, sem 

chegarem a morte.  

Já nos casos referentes a linchados que vieram a óbito, os jovens menores 

de 18 anos corresponderam a 55% do total geral, ou seja, mais da metade dos 

mortos. O autor destaca que o número de mortos é maior nos jovens com idades 

próximas aos 17 anos. 

Cabe destacar que os idosos sofrem uma incidência muito pequena, apenas 

1,4% do total de casos analisados. Além do mais, o número de indivíduos na faixa 

compreendida entre 18 e 59 anos (88,4%) é muito maior do que os de indivíduos 

acima de 60 (1,4%) ou até 17 anos (10,2%).  

Assim, fica evidente que jovens com idade entre 14 e 17 anos, que 

correspondem a apenas 10,2% dos linchados, têm uma tendência maior a serem 

mortos, já que são 55% do total que veio a óbito, quando comparados a indivíduos 

de outras faixas etárias. 

No tocante à cor da pele, afrodescendentes têm porcentagens praticamente 

iguais como vítimas de linchamentos. Entretanto, as estatísticas são significativas ao 

demonstrar que eles têm uma tendência maior, quando linchados, a serem mortos.  

Desse modo, 70,1% dos linchados até a morte são afrodescendentes, contra 

29,2% de brancos. Ou seja, a violência é empregada de forma maior e menos 

controlada contra negros, demonstrando supostamente uma maior permissividade 

da população à impunidade do criminoso branco e maior rigor na punição negra.  

Então, em que pese os afrodescendentes não serem predominantemente os 

linchados, acabam por ser mais vulneráveis à ação dos linchadores. 
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3 – ANÁLISE JURÍDICA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DOS LINCHAMENTOS 

Seria impossível – além de despicienda - a tipificação de todos os atos que 

os indivíduos possam cometer durante sua vida. Assim, a maioria das ações que 

afetem um bem jurídico tutelado pelo estado, como vida, integridade física, 

intimidade, propriedade etc, têm um rol genérico de penalidades legais previstas, 

onde muitos deles se encaixam perfeitamente. 

Assim, não é diferente dos linchamentos, tendo em vista já haver tipificações 

genéricas que podem lhes ser atribuídas.  

Entretanto, as tipificações não servem tão somente para impor o poder 

coercitivo estatal, mas principalmente para evitar que o delito aconteça sem que seja 

necessário a aplicação de uma lei penal. Para isso, a primeira necessidade é a 

identificação dos problemas, para após serem adotadas políticas públicas para a sua 

solução. 

Dessa forma, se faz imprescindível o exame da legislação pátria no que se 

refere aos casos de linchamento, bem como eles se assemelham a outros delitos 

que tiveram soluções que têm se demonstrado eficazes. 

 

3.1 Princípios e legislações penais atualmente aplicáveis 

Todas as pesquisas sobre linchamentos, objeto desse estudo, apresentam 

um grande problema na tomada e apuração de dados estatísticos corretos, pois eles 

não são especificados pelas agências policiais e pelo Poder Judiciário. 

Não poderia ser de forma diferente, tendo em vista no Brasil, bem como em 

outros países, não haver um tipo penal específico para definir tais crimes. 

Vutane (2013), ao tratar sobre a perspectiva moçambicana dos casos de 

linchamentos, descreve que a Constituição Federal do país africano prevê, em seu 

artigo 40 que “todo o cidadão tem direito à vida e à integridade física e moral e não 

pode ser sujeito à tortura ou tratamento cruel ou desumano”. 

No mesmo viés, a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte 

proíbe penas cruéis, bem como garante o devido processo legal aos acusados de 

crimes, evitando, assim, que os cidadãos tomem a justiça por suas próprias mãos. 

Pari passu, iguais princípios são adotados pela Constituição Federal 

Brasileira, onde logo em seu artigo 1º define como seu fundamento a dignidade da 

pessoa humana.  
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Além disso, logo após, no art. 5º, inciso III, a Carta Magna descreve que 

ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante, 

definindo o ato de torturar, no inciso XLII do mesmo artigo. A prática de tortura é 

crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  

Ademais, outras considerações do art. 5º poderiam ainda ser mencionadas, 

como a restrição da pena de morte ou cruéis, o respeito à integridade física e moral 

de criminosos e a garantia do devido processo legal por autoridade competente. 

Tendo garantidos princípios básicos norteadores dos direitos humanos, do 

devido processo legal e da proibição de penas cruéis, os três países acima citados 

definiram seus crimes em leis penais próprias. Todavia, em nenhum deles, até hoje, 

houve a preocupação numa tipificação para crimes relativos a linchamentos. 

Nos Estados Unidos os crimes de linchamentos são tipificados como 

homicídios ou outros crimes associados a ele, como a tentativa, a lesão corporal etc. 

Em Moçambique também não existe tipificação específica para os crimes de 

linchamentos, sendo então tipificados pelo o que seu resultado tenha causado, como 

o homicídio consumado, tentado ou qualificado, de acordo com seu código penal. 

No Brasil, como já mencionado, também não existe crime de linchamento, 

ficando, da mesma forma que nos países descritos, seu resultado finalístico como a 

tipificação do crime. Ou seja, se a vítima for morta, crime de homicídio consumado; 

se houve alguma das qualificadoras, o que é o comum acontecer, homicídio 

qualificado; se do espancamento apenas adveio agressões, o crime de lesão 

corporal no grau em que ela ocorreu (leve ou grave); e o crime de cárcere privado 

caso a vítima tenha sido presa, num alargamento, a nosso entender, bastante amplo 

desse tipo penal. 

Para piorar a situação, a Lei 9.099/95, em seu artigo 88, alterou o Código 

Penal no tocante aos crimes de lesão corporal leve, exigindo que nos mesmos haja 

a representação da vítima.  

Assim, se tornou praticamente impossível alguém que foi preso e conduzido 

à delegacia policial, e que está numa situação de vulnerabilidade e à mercê das 

autoridades policiais, que o veem como um criminoso, seja perguntado se quer 

representar contra seus agressores. E mesmo que seja perguntado, dificilmente irá 

assentir com a representação, com medo de represálias dos próprios agentes 

públicos. 
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Da mesma forma, não se pode tipificar o crime de lesão corporal seguida de 

morte em substituição ao crime de homicídio, já que para o primeiro tipo o crime é: 

Código Penal 
Art. 129. Lesão corporal seguida de morte  
§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente 
não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:  

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 
 

Por óbvio, quem lincha sabe que seus atos poderão gerar a morte do 

linchado; ou por ser este, eventualmente, um dos objetivos daquela massa humana, 

querendo, assim, o seu resultado; ou mesmo por ser uma consequência totalmente 

previsível das agressões cometidas, assumindo dessa forma tal risco. 

Nos casos analisados na presente pesquisa, a tipificação das vítimas de 

linchamentos foram, quando ocorreram, de homicídio qualificado ou lesões corporais. 

Existiu até mesmo determinado caso, relativamente bem noticiado pela imprensa, 

que será apresentado adiante, de que apesar da vítima haver sido dominada por 

diversos indivíduos, amarrada com fios e espancada no meio da rua, sendo 

resgatada por policiais militares, a autoridade policial na distrital confeccionou o 

Registro de Ocorrência como sendo um fato atípico. Ou seja, entendeu o delegado 

de polícia de que não haveria tipificação penal para todas aquelas ações 

perpetradas em desfavor da vítima. 

 Dessa feita, não há como ter uma estatística correta relativa aos casos de 

linchamentos, pois os mesmos não são relatados pela autoridade policial como tal, já 

que não existe a tipificação própria. E algumas vezes, como apontado, não são nem 

registrados como qualquer outra modalidade criminosa. 

Assim, os casos são tornados públicos pela mídia, que quando toma ciência 

das ocorrências, as noticiam com maior ou menor destaque nos jornais. O mais 

comum é que linchamentos que envolvam somente agressões físicas, que são os 

casos mais corriqueiros, só sejam noticiados com pequenas notas nos periódicos. 

 Além dos mais, os jornalistas entendem que linchamentos são tão somente 

as situações que ocasionam a morte das vítimas. Se esta só apanha, os jornais 

apresentam a informação como uma mera tentativa de linchamento ou utilizam a 

palavra “agressão”, ficando difícil até uma pesquisa dessas ações mesmo nos 

periódicos. 
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Em decorrência desses fatos, repita-se, não existem estatísticas nas 

secretarias de segurança. O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro foi 

instado a apresentar dados, mas informou não existirem.  

Tendo dados inexistentes ou, na melhor das hipóteses, subnotificados, não 

existem políticas públicas para evitar esses crimes, que concomitante à invisibilidade 

e graças à impunidade acabam se proliferando, tornando o Brasil o país, segundo 

dados do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), o 

país que mais lincha no mundo. 

 

3.2 Analogia ao feminicídio e a possibilidade de uma tipificação própria 

Problemática análoga foi identificada quando da realização da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de investigar a situação da violência 

contra a mulher no Brasil. Dados subnotificados e falta de tipificação para identificar 

a violência contra a mulher escondia e dificultava políticas públicas, que 

proporcionariam o combate à tal modalidade criminosa. 

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência 

Doméstica (2012), constante no relatório final da Comissão Mista de Inquérito acima 

mencionada (2013, p. 764): 

[...] entre os diversos fatores que dificultam o enfrentamento à 
violência doméstica estão:  
a) a subnotificação; 
b) o atendimento inapropriado das vítimas pelos setores públicos, 
mal instruídos quanto às causas da violência doméstica;  
c) a retratação das vítimas durante o inquérito ou ação penal;  
d) o padrão comportamental agressivo dos autores da violência, o 
que leva à reiteração; e  
e) os valores preconceituosos dos operadores do Direito e agentes 
públicos que referendam a violência praticada pelos agressores.  
 

Comparando os fatores apresentados em relação à violência à mulher, 

percebe-se que ao menos quatro dos cinco citados podem ser transladados 

exatamente para os casos referentes aos linchamentos perpetrados no país.  

Senão, vejamos: 

A) A subnotificação ocorrida nos casos de violência doméstica contra a 

mulher ocorre da mesma forma com os linchamentos, os quais, sequer, 

mesmo com a vítima demonstrando lesões corporais, são relatados em 

Registro de Ocorrência e têm a devida instauração de inquérito policial a 

fim de identificar os infratores.; 
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B) O atendimento inapropriado das vítimas de linchamentos pelos setores 

públicos, como os hospitais em que são atendidos, não relatando de 

forma devida o espancamento coletivo do qual foi vítima; 

C) O padrão comportamental agressivo dos autores da violência nas ruas, 

que imbuídos de um sentimento de justiçamento e invisibilidade nas 

massas, somados à certeza da impunidade, levam à reiteração em 

oportunidades futuras que surjam em tomar as mesmas atitudes; 

D) E, finalmente, os mesmos valores preconceituosos dos agentes públicos 

envolvidos, bem como dos operadores do direito, que como visto nas 

violências domésticas perpetradas contra a mulher referendam, direta ou 

indiretamente, as ações de justiçamento executadas nas ruas em 

desfavor de supostos, ou mesmo reais, delinquentes. 

Dentre muitas propostas da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, uma 

delas foi acrescentar a tipificação penal do crime de feminicídio ao artigo 121 do 

Código Penal Brasileiro, o que acabou sendo feito através do Projeto de Lei nº 292 

do Senado Federal.  

Em que pese um primeiro entendimento de que a tipificação do crime de 

feminicídio, com pena de 12 a 30 anos, não representar efetivamente uma punição 

daqueles que matam as mulheres, a medida tem pretensões profiláticas ao crime. 

Como narrado no Relatório Final da CPI (2013, p.1004):  

A importância de tipificar o feminicídio é reconhecer, na forma da lei, 
que mulheres estão sendo mortas pela razão de serem mulheres, 
expondo a fratura da desigualdade de gênero que persiste em nossa 
sociedade, e é social, por combater a impunidade, evitando que 
feminicidas sejam beneficiados por interpretações jurídicas 
anacrônicas e moralmente inaceitáveis, como o de terem cometido 
“crime passional”. Envia, outrossim, mensagem positiva à sociedade 
de que o direito à vida é universal e de que não haverá impunidade. 
Protege, ainda, a dignidade da vítima, ao obstar de antemão as 
estratégias de se desqualificarem, midiaticamente, a condição de 
mulheres brutalmente assassinadas, atribuindo a elas a 
responsabilidade pelo crime de que foram vítimas. 
 

Ou seja, a tipificação criminal não visa tão somente a punição daquele crime, 

que poderia ocorrer da mesma forma de acordo com uma das qualificadoras do 

crime do artigo 121 do Código Penal (homicídio), mas demonstrar a gravidade social 

da desigualdade de gênero, bem como mitigar entendimentos que levem ao 

preconceito e a impunidade, qualquer que seja a motivação do agressor.  
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Comparando os crimes de feminicídio e as ações de linchamento, pode-se 

perceber, através da quantidade de casos, que se apresenta uma verdadeira 

epidemia de ambos os delitos no país. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2017), o número de assassinatos de mulheres no Brasil decorrente da sua condição 

de gênero chegou a 4,8 para cada 100 mil, fazendo com que o país seja o 5º no 

mundo nessa modalidade criminosa. 

Como consequência da nova legislação penal, finalmente os crimes de 

feminicídio têm dados estatísticos confiáveis, pois aparecerão como delito autônomo, 

ao contrário de se esconderem atrás da turbidez de mais de 60 mil homicídios 

anuais no Brasil. Assim, outras políticas públicas poderão ser criadas para evitar o 

crime, bem como o avanço contra a impunidade. 

Nesse passo, os crimes pesquisados no presente estudo se revestem de um 

véu de invisibilidade social, com dados inexistentes ou subnotificados, estatísticas 

ocultas, preconceitos e impunidade. Martins (2008, n.p.) afirma que:  

[...] no Código Penal brasileiro não existe o crime de linchamento, 
somente o homicídio. Então, ele não aparece nas estatísticas. Os 
casos são diluídos (dentre o número de homicídios no Brasil). 
[...] O número de assassinatos e tentativas de assassinato que não 
ocorrem por meio de linchamento é muito maior do que os que são 
provocados por linchamento. Então, isso não afeta significativamente 
os números de violência. Afeta, sim, a quantificação (registrada) dos 
casos de linchamentos no Brasil. 

 
Derivado desses fatores, nenhuma política pública foi implantada até hoje 

propiciando, segundo o mesmo autor (idem), que ocorram, em média, três a quatro 

linchamentos por semana no país. 

Seguindo a Teoria Pura do Direito, em Hans Kelsen, independente de passar 

por um conceito de justo ou injusto ou do campo da moralidade, o qual deve ser 

estudado pela ética, conforme foi visto no primeiro capítulo desse trabalho, deve o 

Estado adequar as condutas as suas normas, positivando, através das leis, as ações 

que considerar ilícitas. 

Hans Kelsen seguindo nessa trilha, enfatiza que o juízo de valor não 
pode incidir sobre normas, pois para tanto seria necessário 
considerar que as duas normas são válidas, isto é, que fazem parte 
do mesmo ordenamento. Em suma, Hans Kelsen revela que há 
muitas normas de justiça que podem ser contraditórias entre si, mas 
todas elas podem ser consideradas válidas (DOMINGOS, s.d., p. 
294). 
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Ações que levem à justiça com as próprias mãos estão arrancando do 

Estado, soberano na criação de normas legais e no poder de punir, essas 

prerrogativas. E já que a própria sociedade não considera amoral a prática de linchar, 

tendo em vista entenderem que estão sendo verdadeiramente altruístas perante 

seus iguais e substituindo o Estado falho, deveria a lei, por imposição, 

autonomamente, determinar valor jurídico e positivar as ações de linchamento, 

retornando a si o poder de punir. 

Afinal, para Kelsen, a norma jurídica é a vontade manifesta do Estado e, por 

conseguinte, a vontade da autoridade através de um comandamento ao desejo 

humano. Não há direito, nem o de punir, fora do Estado. Para Wald (2003, p.20), 

citado por Butzke (2008): 

Para Kelsen, não há a possibilidade de direito fora do Estado. Todo 
direito é estatal, e se alguma possibilidade existe de criação paralela 
de normas jurídicas, essa possibilidade deve-se a uma espécie de 
delegação, consentimento ou tolerância do próprio Estado. 
 

A possibilidade de uma tipificação do crime de linchamento, seja quando a 

vítima é efetivamente morta ou quando ela sofre apenas lesões corporais, afastaria a 

necessidade de representação do crime, o que dificilmente ocorre, subnotificando 

ainda mais esses delitos.  

Representaria também a afirmação de uma política de direitos humanos, 

constante na Constituição Federal e em vários tratados internacionais dos quais o 

Brasil é signatário, além de reforçar a visão Kelsiana da norma controladora da 

conduta humana imposta tão somente pelo Estado e suas leis.  

Dessa monta, mesmo que tal mudança legislativa penal não represente a 

extirpação desse tipo de ação, ao menos possibilitaria uma instigação às 

autoridades policiais no registro desses delitos.  

Concomitantemente, facilitaria a análise quantitativa ocorrida no território 

brasileiro, além de uma janela para criação de ações concretas de políticas públicas 

visando uma diminuição dessas ações – que são hoje invisíveis - e uma possível 

redução do sentimento de impunidade. 
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4. AS FONTES DE PESQUISA, AS ENTREVISTAS E A METODOLOGIA 

EMPREGADA 

A investigação realizada nesse estudo não pode ser levada adiante pela 

análise de fontes oriundas diretamente do poder público, tendo em vista a debilidade 

do mesmo em apresentar quaisquer estatísticas, ou mesmo registros, que pudessem 

subsidiar a pesquisa. 

Dessa forma, foi necessário um estudo com fontes paralelas que se 

demonstraram, de certa feita, mais fidedignas do que qualquer outra existente. 

Paralelamente, somente com esses dados primários em mãos, foi possível 

analisá-los com as informações oficiais constantes no acervo da polícia judiciária. 

E, finalmente as entrevistas com as autoridades que operam – ou operaram 

– no universo desse problema, se demonstraram o caminho mais apropriado para 

costurar todos esses elementos visando uma correta conclusão. 

 

4.1 A imprensa como fonte de pesquisa 

Como apontado em estudos anteriores, bem como já citado nesse trabalho, 

a falta de uma tipificação penal para os linchamentos, ou mesmo uma preocupação 

de inserir qualquer informação a respeito nos registros de ocorrência, seja com 

resultado morte ou não, impossibilita que dados oficiais existam tanto no Brasil 

quanto em outros países.  

De acordo com Natal (2012, p. 70, apud PINHEIRO, ADORNO, CARDIA et. 

al. 1999): 

Em pesquisa sobre a impunidade, uma amostra de inquéritos e 
processos penais, no município de S. Paulo, de 1991 a 1997, não 
identificou um caso de linchamento detectado oficialmente pelo 
sistema de justiça criminal, a despeito de suas notícias na imprensa. 
 

Portanto, as fontes de informação existentes são basicamente as oriundas 

da imprensa, principalmente nos jornais de circulação local, diários e populares.  

Tendo em vista o recorte geográfico e temporal definido para a análise dos 

casos, que foi o estado do Rio nos últimos cinco anos, se decidiu por pesquisar nos 

seus dois principais jornais populares. 

Em que pese a defasagem nesse tipo de pesquisa, tendo em vista que, na 

maioria das vezes quando resulta em apenas lesões, a imprensa não toma 

conhecimento de que ocorreu a violência, são unicamente as reportagens as fontes 
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mais fidedignas. Até porque, não há nos sistemas das delegacias de polícia civil, 

como já mencionado, esse tipo de detalhamento. 

Da mesma forma, em contato com o Instituto de Segurança Pública do Rio 

de Janeiro, órgão responsável por receber, formatar e quantificar os dados criminais 

ocorridos no estado, foi informado que também não computam dados relativos a 

essa modalidade criminosa. 

Assim, o presente trabalho teve como base de dados as reportagens 

adquiridas tanto através da contratação de uma clipadora, como em pesquisa direta 

aos sites dos periódicos. As clipadoras são empresas de comunicação 

especializadas em reunir e classificar, diariamente, reportagens dos mais diversos 

veículos jornalísticos e sobre os mais diversos assuntos. 

Os veículos de comunicação definidos para a pesquisa foram os jornais de 

maior circulação popular do Rio de Janeiro, quais sejam, o Jornal O Dia e o Jornal 

Extra, tendo o recorte temporal dos anos de 2013 a 2018.  

Existem, ainda, dois outros grandes jornais populares fluminenses, que são 

o jornal Meia Hora e jornal Expresso. Entretanto, ambos foram dispensados, devido 

a pertencerem às mesmas empresas dos periódicos já analisados. Assim, esses 

dois, tão somente repetem, com um vocabulário ainda mais popular, as notícias dos 

primeiros. 

A escolha dessa coleta de dados (jornalísticos), como descreve Natal (2012), 

pode apresentar determinados problemas metodológicos, como o veículo analisado, 

o qual define suas pautas de acordo com o público alvo, linha editorial, interesses 

comerciais etc. 

As características do caso também irão propiciar uma relação direta com o 

interesse jornalístico. Dessa forma, as notícias veiculadas são definidas por fatores 

como:  

a) seu impacto perante a sociedade, como a proximidade geográfica com a 

redação do jornal; 

b) violências e conflitos mais contundentes (a morte de indivíduos e casos 

de violência chamam a atenção do público);  

c) casos polêmicos que dividam a opinião dos leitores (casos de 

espancamento e morte de marginais proporcionam esse tipo de comoção 

e divisão de quem lê a matéria); 

d) raridade dos casos (casos corriqueiros não costumam ter destaque);  
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e) proeminência das pessoas e locais atingidos (bairros com maior 

destaque e pessoas que chamem mais a atenção); 

f) drama (ocorrências que passem situações de grande sofrimento e drama 

de uma vítima);  

g) proximidade cultural (as notícias que têm contexto cultural próximo entre 

as pessoas atingidas e as que leem o jornal);  

h) instituições que divulgam a notícia (no caso de linchamentos, as notícias 

veiculadas pela polícia, as quais são fontes diretas de jornalistas); 

i) e continuidade (casos de repercussão acabam atraindo, por determinado 

tempo, a imprensa para acontecimentos semelhantes, que venham a 

ocorrer nos próximos dias ou que já tenham acontecido, permanecendo 

nas notícias por vários dias). 

Mesmo assim, em que pese qualquer empecilho metodológico como os 

citados, perante as opções existentes dos jornais fluminenses de grande circulação, 

a escolha desses dois periódicos populares, e a possibilidade de apuração dos 

dados neles constantes, foi a que se entendeu ser a mais fidedigna e coerente ao 

objetivo do estudo.  

Longe de supor que se conseguiu abarcar todos os casos de linchamentos 

no estado do Rio de Janeiro nesses últimos cinco anos, o que demandaria uma 

pesquisa muito mais profunda e com uma maior dilação temporária, para o viés 

desse trabalho, os dados são bem concretos e acredita-se serem uma amostra 

significativa. 

Dessa forma, a apuração quantitativa apresentada, mesmo que fique muito 

aquém dos diagnósticos feitos por outros pesquisadores que utilizaram um recorte 

temporal e geográfico bem maior, servirá para uma análise qualitativa que ajudará a 

demonstrar a atuação policial e Estatal nos casos de linchamentos ocorridos no Rio 

de Janeiro, cerne desse estudo. 

 

4.2  Os veículos de comunicação escolhidos como fonte. 

Tendo em vista as peculiaridades da pesquisa, conforme foi narrado acima, 

os dois periódicos escolhidos para a tomada de dados foram os Jornais O Dia e 

Extra. 
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Assim, serão narradas a seguir as trajetórias, desde sua criação, e as 

mudanças estruturais de ambos, bem como suas linhas editoriais, a fim de assentá-

los corretamente na posição das fontes mais apropriadas existentes. 

 

4.2.1  Jornal O Dia 

Fundado em 5 de junho de 1951 pelo então deputado Chagas Freitas, que 

viria a ser governador dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, o periódico O 

Dia nasceu como um jornal popular e “policialesco”, adotando um estilo 

característico que lhe deu apelidos depreciativos relativos ao conteúdo de extrema 

violência noticiada.  

Com páginas ainda em preto e branco, a publicação era repleta de notícias 

sensacionalistas e fotos de assassinatos e outros crimes violentos. Por não ter 

gráfica própria, Chagas Freitas negociou para rodar o jornal na gráfica do extinto “A 

Notícia”, de propriedade do seu sócio e aliado Ademar de Barros, ex-governador do 

estado de São Paulo. 

Vinte e dois anos depois, em 1983, O Dia foi vendido ao jornalista e 

empresário Ary Carvalho, o qual promoveu uma transformação gráfica e editorial no 

jornal.  

Ary Carvalho queria acabar com a imagem “sanguinária” do jornal e tinha 

como objetivo competir pelos leitores dos tradicionais Jornal do Brasil e O Globo, 

voltados às classes com maior poder aquisitivo e com conteúdo mais qualificado. 

A imagem pública precisava ser transformada, juntamente com a parte 

gráfica e editorial. Porém, o novo dono, Ary Carvalho, teve que lidar, ainda, com a 

necessidade de mudanças administrativas, que permaneciam antiquadas. Não 

bastava mudar o design se não houvesse uma profunda mudança interna, pois sem 

isso suas audaciosas metas não seriam alcançadas. 

Somente em 1992, quando da inauguração do parque gráfico próprio, a 

empresa começou a sentir os resultados de todo o investimento que vinha sendo 

feito nos últimos anos.  

O jornal O Dia nunca chegou a disputar os leitores com o Jornal do Brasil e 

O Globo, porém conseguiu atrair um público melhor qualificado, encontrando um 

caminho próprio. Se tornou assim um dos mais modernos – colorido e bem 

diagramado – e lidos do estado, à época. Na melhor fase do jornal chegou a ter uma 

tiragem, aos domingos, de 480 mil exemplares. 
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Apesar de deixar para trás a velha imagem de folhetim policial e violento, 

ainda cultivou um viés popular, conseguindo encontrar um caminho para fazer a 

cobertura de temas relativos à segurança pública com mais qualificação e menos 

sensacionalismo.   

Em 2002, de acordo com dados da Associação Nacional de Jornais (ANJ), a 

tiragem estava em 210.499 exemplares, sendo ainda a quinta maior do país. Porém, 

em 2003, com o falecimento de Ary Carvalho, a propriedade do jornal foi dividida 

entre as três filhas do empresário: Ariane, Gigi e Eliane de Carvalho. 

Após alguns anos de crise financeira e editorial, com reduções drásticas na 

equipe e queda nas vendas, em abril de 2010 a Editora O Dia vendeu por US$ 75 

milhões parte do seu capital para a EJESA/Ongoing, Empresa Jornalística do grupo 

Econômico SA, de origem portuguesa, que publicava o Brasil Econômico. 

Mesmo assim, o jornal continuou em franca decadência e sucateamento da 

redação. Em 2015 já era o 24º no ranking da Associação Nacional dos Jornais, com 

tiragem de apenas 34.766 exemplares. 

Em maio de 2016, o empresário Mário Cuesta, dono do jornal Diário de São 

Paulo, assumiu a gestão dos jornais O Dia e Meia Hora, pertencentes ao Grupo 

Ejesa. Toda a cúpula do jornal foi substituída. Porém, a crise continua agravada pelo 

momento que passam os meios de comunicação tradicionais em todo o mundo.  

Apesar disso, o jornal se mantém com foco no público popular, dando 

grande ênfase ao noticiário de segurança pública e tendo como concorrente direto o 

jornal Extra, do grupo Infoglobo, se mantendo, apesar de todos os problemas 

enfrentados, como referência na linha editorial fluminense. 

 

4.2.2 Jornal Extra 

Fundado em 5 de abril de 1998, o jornal Extra pertence ao Grupo Infoglobo e 

foi criado para competir pelos leitores do jornal O Dia. A linha editorial popular, com 

ampla cobertura de temas relativos à segurança pública, problemas da cidade, 

assuntos televisivos e promoções fizeram dele um fenômeno de vendas em 

pouquíssimo tempo.  

Com os recursos e todo o suporte de um dos grupos de comunicação mais 

poderosos do país, o Extra conseguiu em rapidamente assumir a liderança no seu 

segmento, contando com equipes qualificadas e especializadas na cobertura dos 
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temas prioritários para a publicação. Muitos profissionais, inclusive, foram 

anteriormente do jornal O Dia. 

O rápido crescimento chegou a ser considerado um fenômeno pelo próprio 

Grupo Infoglobo, tendo sua primeira edição vendido 130 mil exemplares nas bancas. 

Ao longo dos primeiros 15 anos atingiu a marca de 1,388 bilhão de vendas em 

banca e conquistou mais de 50 prêmios.  

Entretanto, a crise dos jornais também vem afetando a publicação. Dados da 

Associação Nacional dos Jornais mostram as recentes quedas. Em 2002, era o 2º 

jornal com maior tiragem do Brasil (286.655 exemplares). Treze anos depois, já 

estava na 8ª posição, com tiragem de 136.831 unidades.  

O jornal sempre teve o objetivo de tratar de temas do cotidiano das cidades 

– especialmente comunidades das zonas Norte e Oeste, da Baixada Fluminense e 

de São Gonçalo – de forma simples, direta e contínua. 

Um exemplo que demonstra a ousadia e tentativa de chamar a atenção para 

problemas do Rio de Janeiro foi a criação da denominada “Editoria de Guerra”, a fim 

de destacar notícias sobre crimes no estado.  O anúncio foi feito na capa da edição 

de 16 de agosto de 2017 e justificado pela total anormalidade na área de segurança 

pública no Rio, especialmente no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas.  

Sob críticas de autoridades e de vários jornalistas, o veículo afirmou à 

época: 

O Extra continuará a noticiar os crimes que ocorrem em qualquer 
metrópole do mundo: homicídios, latrocínios, crimes sexuais. Mas 
tudo aquilo que foge ao padrão da normalidade civilizatória, e que só 
vemos no Rio, estará nas páginas da editoria de guerra. 
 

É hoje um dos principais concorrentes do Jornal O Dia, inclusive na disputa 

por matérias que digam respeito a temas mais populares e de segurança pública. 

 

4.3 Os resultados obtidos por cada fonte jornalística 

Uma primeira busca nos arquivos da clipadora contratada, tendo como filtro 

a palavra “linchamento(s)” propiciou a identificação de 32 matérias relacionadas ao 

tema.  

Entretanto, tendo em vista ter conhecimento prévio de que outras 

ocorrências, além das que foram enviadas em uma primeira filtragem, haviam 

acontecido, foi solicitado à clipadora que buscasse, dessa vez, pelas palavras-chave 

“espancamento(s)” e “agressão(ões)”. Dessa feita, após nova procura nos bancos de 
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dados, foram localizadas mais 24 matérias referentes à temática, totalizando 56 

matérias jornalísticas sobre casos diferentes, e não repetitivos, de linchamentos. 

Com o confronto das matérias em ambos os jornais, foi possível filtrar as que 

eram repetidas, ou seja, as que foram transmitidas concomitantemente em ambos os 

veículos, além das que foram noticiadas por mais de um dia consecutivamente, as 

quais não poderiam ser contabilizadas como mais de um caso. 

Os resultados serão apresentados abaixo por ano, por jornal, no 

comparativo de ambos e a sua continuidade (este último é fator que demonstra uma 

maior importância jornalística e social relacionada àquele fato). 

O Jornal O Dia foi dos dois periódicos analisados, o que apresentou mais 

matérias envolvendo o assunto. Entre os anos de 2013 a 2018 o jornal noticiou um 

total 37 matérias sobre casos distintos.  

 

JORNAL O DIA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

03 10 11 06 05 02 37 

 
Tabela 01 

 

 

Gráfico 02 
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Já o Jornal Extra, também de viés popular, noticiou menos casos do que o 

Jornal O Dia, tanto individualmente, como em suítes6. Abaixo seguem os dados 

noticiados, individualmente, pelo Jornal Extra. 

JORNAL EXTRA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

01 06 04 01 05 02 19 

 
Tabela 02 

 

 

Gráfico 03 

 

Gráfico 04 

                         
6 Matérias jornalísticas repetidas sobre o mesmo tema já noticiado. 
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Como se pode perceber no Gráfico 04, em comparação dos dois periódicos, 

em todos os anos, o jornal O Dia noticia um maior número de casos individuais do 

que o jornal Extra.  

O ano em que ambos os jornais noticiaram, em conjunto, mais casos 

relativos a linchamentos no Rio de Janeiro, foi o de 2014. Esse foi o mesmo ano em 

que, em fevereiro, um jovem foi espancado e preso nu, pelo pescoço, com uma 

tranca de moto em um poste no Bairro do Flamengo, zona sul da cidade com uma 

população de classe média alta, repercutindo a notícia em todo o país. 

Casos de linchamentos, seja na modalidade mob lynching ou no vigilantismo, 

que ocorrem em bairros com uma população de alta renda, tendem a ter uma grande 

repercussão na mídia e serem investigados e solucionados pela polícia. 

Esse caso do bairro do Flamengo gerou extrema comoção social em todo o 

Brasil, tanto por defensores dos direitos humanos quanto por radicais que entendiam 

que a violência era justificada devido às falhas no sistema criminal brasileiro. 

A jornalista Rachel Sheherazade, que desde de 2011 é apresentadora do 

telejornal “SBT Brasil”, chegou a dar declarações durante o programa com a 

seguinte chamada para a matéria: “O marginalzinho amarrado ao poste”.  

Em rede nacional, a apresentadora disse que: 

Num país que sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é 
até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a 
Justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem, que ainda por cima foi 
desarmado? Se defender, é claro! O contra-ataque aos bandidos é o 
que chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado 
contra um estado de violência sem limite. E aos defensores dos 
direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, 
eu lanço uma campanha: Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. 
(grifo nosso) 
 

Curiosamente, os quatro “cidadãos de bem” a qual a apresentadora se 

referiu, que foram posteriormente identificados pela polícia e denunciados pelo 

Ministério Público por espancarem e prenderem o jovem, tinham várias passagens 

como autores de crimes, como roubo, furto, lesões corporais, desacato e tráfico de 

drogas. Ou seja, os ditos “cidadãos de bem” eram, talvez, tão ou mais danosos à 

sociedade no tocante a práticas criminais do que o próprio jovem que fora preso ao 

poste por eles. 

No mesmo sentido se manifestaram políticos. Ao comentar em 08 de julho 

de 2015, para o Jornal Extra, sobre um episódio de um linchamento ocorrido no 
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Maranhão, onde um jovem também foi amarrado a um poste, espancado e morto, o 

Deputado Estadual fluminense Flávio Bolsonaro, filho do Deputado Federal e hoje, 

em 2018, candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, deu declaração ao 

periódico de que não se poderia condenar os linchadores:  

É uma reação dos brasileiros a toda essa impunidade e à 
benevolência da lei com os criminosos. Não é o ideal, mas não dá 
para condenar quem fez isso. Quem vai assaltar um bar sabe que 
corre o risco de haver uma reação por parte de alguma vítima. 
 

Dos linchamentos analisados, tanto esse ocorrido no bairro do Flamengo 

como em outros três, dois deles ocorridos em Ipanema 7  e outro na favela da 

Rocinha8, foram as matérias com maior repercussão e continuidade nos jornais 

delimitados como fontes de pesquisa.  

Em Ipanema, um vendedor de gelo foi linchado até a morte após ter 

molestado com palavras e toques uma mulher que estava acompanhada de seu 

namorado.  

O outro caso, no mesmo bairro, foi a ação de justiceiros contra adolescentes 

que voltavam das praias realizando furtos e roubos. As notícias veiculadas 

destacavam, em verdade, a desordem urbana e as cenas de violência ocorridas na 

Zona Sul carioca, e não propriamente os linchamentos perpetrados pelos grupos de 

justiçamento que foram organizados, inclusive, pela Internet. 

 Já na Rocinha, favela da Zona Sul carioca, que abriga um grande número 

de trabalhadores do entorno, um homem que agrediu uma família também foi morto 

nas mãos de linchadores.  

Abaixo segue o gráfico em relação ao quantitativo de matérias jornalísticas 

repetidas, nos dois jornais analisados, nos casos ocorridos na zona sul, área nobre 

da capital Fluminense.  

                         
7 Ipanema se localiza na zona sul da cidade do Rio de Janeiro e é o segundo bairro com 

maior renda per capta do estado. 
8 A favela da Rocinha é localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, em São Conrado, bairro 

nobre com uma população de alta renda. 
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Gráfico 05 

 

Todos os outros casos verificados no presente trabalho, praticamente não 

tiveram nenhuma outra menção nos dias posteriores. Os que tiveram menções nos 

dias seguintes, apresentaram, no máximo, duas matérias, sendo a matéria principal 

e mais uma única suíte. 

Nas ocorrências apresentadas na tabela acima, duas delas, o do jovem 

amarrado no poste no Flamengo e a do vendedor morto em Ipanema, tiveram os 

acusados identificados e presos.  

Essas duas ações foram, de todas as reportagens, basicamente as únicas 

em que a polícia conseguiu chegar aos autores dos linchamentos. Entretanto, cabe 

destacar que, no caso do homicídio do vendedor em Ipanema, havia gravações de 

imagens de câmeras de segurança ao redor. Assim, três acusados que apareciam 

nas imagens gravadas – a mulher molestada, o seu namorado e um amigo - se 

apresentaram espontaneamente à polícia.  

Em relação aos outros agressores do vendedor, que segundo as 

reportagens foram ao menos mais sete indivíduos, não houve qualquer continuação 

investigatória que resultasse na identificação de suas identidades.  

O mesmo ocorreu no caso do Flamengo, cuja as reportagens chegam a 

alegar que entre dez e vinte pessoas agrediram e prenderam o jovem ao poste, 

sendo somente quatro deles identificados. Os outros continuam impunes. 
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Já no caso do indivíduo linchado na Rocinha, a Delegacia de Homicídios não 

conseguiu, até hoje, qualquer avanço para identificar os assassinos.  

Finalmente, sobre a atuação dos justiceiros contra moradores das periferias 

na saída da praia, não houve sequer instauração de inquérito policial contra os 

agressores, mesmo tendo um dos jovens agredidos a perna quebrada. Houve tão 

somente as reportagens e a instigação ao então Secretário de Segurança à época, 

José Mariano Beltrame, que de forma retórica alegou que não admitiria atos de 

justiceiros. 

Dessa forma, nos parece que as investigações andam no mesmo passo que 

as notícias veiculadas, formando uma espiral dos acontecimentos. Quanto maior a 

proximidade com zonas nobres da cidade, maior a tendência a haver repercussão 

na mídia. Essa repercussão faz com que ocorra mais comoção pública, tanto a favor 

das agressões como contra. Essa comoção tem o efeito de fazer com que os jornais 

mantenham a continuidade da notícia. E quanto maior a repercussão na mídia, 

maior a probabilidade da polícia se dedicar a descobrir os criminosos, mesmo que 

apenas alguns deles, podendo, assim, dar uma satisfação à imprensa e conseguinte 

à sociedade. 

 

4.4 A metodologia empregada na análise qualitativa de dados 

Após a definição das matérias que envolvessem exclusivamente ações de 

linchamentos e a separação de casos repetidos, foi realizada a partir daí uma 

análise qualitativa desses dados.  

Para isso, foram consultadas as delegacias das áreas onde ocorreram os 

casos noticiados na imprensa, buscando saber quais as providências tomadas pela 

autoridade policial em relação às agressões perpetradas em desfavor das vítimas e 

as respectivas consequências jurídicas decorrentes dessas medidas.  

Nas delegacias que não foi possível ir, os dados foram arrecadados, de 

acordo com cada matéria jornalística, através do sistema ROWEB, que relata tanto o 

registro de ocorrência quanto os seus respectivos andamentos em fase de polícia 

judiciária. 

A primeira distrital que foi consultada foi a 20ª Delegacia, localizada no 

Bairro de Vila Isabel, e que tem como área de circunscrição os bairros de Vila Isabel, 

Grajaú e Andaraí. Ela foi escolhida tendo em vista o autor desse trabalho ter evitado, 

conforme já mencionado, o linchamento de uma criança no ano de 2016, tendo 
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prendido e conduzido um dos agressores àquela distrital, sendo realizado o devido 

Registro de Ocorrência. Tais dados serão relatados nos próximos capítulos, com a 

descrição do acontecimento e os seus desencadeamentos. 

Concomitante à ida às distritais para levantar dados objetivos de acordo com 

as informações adquiridas nos jornais, foi necessário conversar informalmente com 

os policiais civis plantonistas e do expediente administrativo, os quais realizaram a 

pesquisa em seus arquivos. 

Essas conversas também serviram de material para formar uma radiografia 

sobre o que pensam e as ações legais perpetradas pelos agentes públicos nas 

distritais nos casos de linchamentos, principalmente quando a vítima tinha cometido 

preteritamente algum delito e, por decorrência, havia sido agredida. 

Ficou claro durante essas entrevistas informais que, por praxe, ao 

receberem detido um acusado, mesmo que este apresente lesões corporais 

decorrentes de espancamentos públicos durante a sua detenção, as autoridades 

policiais não perguntam se a vítima quer representar para que se realize a 

instauração de inquérito policial, visando chegar aos agressores. O que ocorre é tão 

somente a lavratura do flagrante delito em desfavor do acusado, que também é 

vítima e, caso esteja visivelmente ferido, seu encaminhamento para o hospital 

público mais próximo a fim de ser atendido e medicado devido as lesões. Nada mais 

que isso. 

Também foram ouvidos comandantes das policiais militares e policiais civis, 

através de entrevistas semiestruturadas, para buscar entender o que pensam e a 

motivação da impunidade muitas vezes decorrentes das ações daqueles agentes. 

A impunidade pode se apresentar pela ação dos agentes estatais seja pela 

leniência dessas ocorrências por parte dos policiais militares, que veem a agressão 

e não detém o agressor, ou seja pela falta de registro, por complacência por parte 

dos policiais civis no tocante à agressão, entre outros crimes, sofridos pelo linchado. 

Entende-se que a principal entrevista realizada foi com a atual Deputada e 

ex-Chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Martha Mesquita da Rocha. A entrevista 

decorreu por vários motivos, dentre eles, obviamente, por ela ter sido Chefe de 

Polícia Civil entre os anos de 2011 e 2014, sendo assim a responsável, mesmo que 

indiretamente, pelas políticas adotadas pela instituição policial no tocante aos 

registros relativos à pesquisa.  
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A deputada foi também a primeira mulher que assumiu a chefia da Polícia 

Civil Fluminense, sendo a autoridade que mais tempo permaneceu no cargo e hoje é 

Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro, assumindo importante função no Poder Legislativo Estadual e 

possivelmente, em um futuro, na Câmara dos Deputados.  

O resultado dessas entrevistas será apresentado no Capítulo 5, o qual 

analisará a atuação dos policiais fluminenses nos casos de linchamentos 

perpetrados no estado. 

 

4.5 As entrevistas realizadas 

A fim de buscar maiores motivações sobre os dados levantados nas 

delegacias de Polícia Civil em relação à efetividade de ações envolvendo a punição 

de linchadores, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com algumas 

autoridades que perpassam ou perpassaram direta ou indiretamente com o 

problema crônico de linchamentos no Brasil. As perguntas durante a entrevista 

acabaram por levar a outras respostas ou questionamentos, que foram ou não 

colocados nesse trabalho, a depender da relevância com o tema. 

 

4.5.1 Deputada Estadual e Delegada Martha Rocha 

A primeira entrevista foi com a ex-chefe de Polícia Civil e atual Deputada 

Estadual Martha Mesquita da Rocha. Sua escolha se deu, como já mencionado, por 

diversos fatores.  

O mais importante foi a sua atuação por alguns anos como Chefe da Polícia 

Civil do Rio de Janeiro, o cargo de maior relevância da polícia judiciária do estado, 

podendo, através de medidas administrativas, determinar aos escalões 

subordinadas protocolos de atendimentos aos mais diversos delitos.  

O segundo motivo foi devido à identificação nas reportagens jornalísticas 

analisadas que Martha Rocha, em 25 de agosto de 2014, após já ter saído do cargo 

de Chefe da Polícia Civil fluminense, foi vítima de um assalto no Centro do Rio de 

Janeiro. Martha conseguiu prender um dos menores que havia puxado seu cordão, 

enquanto transeuntes detiveram outros dois que o estavam ajudando.  

Segundo a entrevistada, com os menores já detidos, a quantidade de 

pessoas começou a se avolumar em volta. Em dado momento, começaram as 

agressões contra os jovens infratores. A delegada, mesmo tendo sido vítima há 
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poucos instantes daqueles três, de pronto impediu que a população os linchasse, 

conduzindo-os, detidos, à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. 

Finalmente, o terceiro motivo da entrevista, é que atualmente a ex-delegada 

se encontra num cargo de legisladora. Em que pese estar no legislativo estadual, e 

dessa maneira impossibilitada de propor legislações penais, há a possibilidade 

inerente dela ser Deputada Federal nas próximas legislaturas, tendo, aí sim, a 

competência inerente para atuar nas leis penais pátrias. 

 

 

Figura 05 
Martha Rocha prende indivíduos que a assaltaram e impede o linchamento deles. Fonte: 

Jornal O Dia 
 

A entrevista começou com a deputada contando sua trajetória na Polícia 

Civil Fluminense, desde sua entrada, em 1983, exercendo o cargo de escrivã, até 

assumir, em 2011, a chefia da instituição. 

Narrou que foi da primeira turma de mulheres da polícia civil, onde encontrou 

diversos preconceitos e discriminações, mesmo ao chegar ao cargo de delegada, 

em 1990. 
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Segundo ela, desde o começo de sua vida profissional, se pautou pelo 

respeito aos direitos humanos e a garantia dos direitos dos presos que estavam sob 

sua custódia, exigindo o mesmo dos agentes que trabalhavam consigo. Isso gerou, 

por muitas vezes, descontentamento por parte de policiais, civis e militares, que 

acreditavam que agir violentamente, em desfavor dos detidos, seria uma forma de 

vingança social por seus crimes. 

No tocante a situação a qual foi vítima e salvadora em 2014, onde ao ser 

assaltada impediu logo a seguir que os assaltantes fossem espancados, descreveu 

todo o fato, afirmando que os menores acabaram sendo agredidos, mesmo com ela 

tentando impedir. Com a chegada do reforço policial, os conduziu à Delegacia 

especializada.  

Ao ser perguntada sobre o desenvolvimento da ocorrência em sede policial, 

corroborou com o que já havia sido verificado nesse trabalho através da análise do 

registro confeccionado na distrital em que foi conduzido o caso. Ou seja, que 

somente os menores foram autuados por ato infracional e não havendo, por parte do 

delegado, o questionamento sobre se queriam representar sobre as agressões 

sofridas por eles.  

A deputada informou que não houve constrangimento na Delegacia ao 

apresentar a ocorrência, até porque ela havia acabado de deixar a Chefia de Polícia. 

Entretanto, certamente crê, devido à natureza da ocorrência e de sua ação em 

impedir as agressões, que houve boatos do tipo: “Ahhhh... só podia. É a Martha 

Rocha, né...”. 

Para Martha, há um preconceito e uma discriminação naturalizados de 

policiais com infratores, o que proporciona uma aversão de alguns agentes a levar 

adiante garantias legais que os mesmos tenham.  

Dessa forma, não acontece de um agente, ou mesmo um delegado, 

perguntar a um preso que foi espancado, devido ao fato de ser um delinquente, se 

quer representar criminalmente contra seus algozes. O preso é simplesmente 

encaminhado ao hospital a fim de ser medicado e confeccionado o flagrante em seu 

desfavor. 

A deputada, ao ser questionada se já houve alguma orientação por parte de 

alguma das Chefias de Polícia Civil do Rio de Janeiro de atentar para os crimes 

envolvendo linchamentos, a fim de identificar os agressores, buscando diminuir a 

impunidade e tirar o Brasil do cenário global de ser o país que mais lincha no mundo, 
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respondeu de pronto que não. Martha Rocha disse que nunca houve qualquer 

orientação de Chefes de Polícia Civil nesse sentido, assumindo que nem mesmo 

durante sua própria gestão realizou qualquer ação sobre esses casos.  

A ex-delegada explicou que tais crimes não estão “sob o farol da chefia de 

polícia”, até mesmo devido à enorme quantidade de delitos praticados diariamente 

no Rio de Janeiro. 

No tocante à legislação penal existente, que além de fomentar a 

subnotificação e, consequentemente, a impunidade, a entrevistada reconheceu a 

sua fragilidade. Com um breve histórico passado à deputada sobre as motivações 

apresentadas pela CPI mista do Congresso Nacional para a criação da tipificação do 

crime de feminicídio, além de uma comparação dos mesmos critérios utilizados para 

as ações de linchamentos, foi perguntado sobre a hipótese de uma nova legislação 

específica para tais atos.  

A entrevistada assentiu que as características subjetivas para a motivação 

da criação da tipificação do feminicídio são as mesmas para a possibilidade de uma 

tipificação das ações de linchamentos. Ela salientou da importância dessa tipificação 

no tocante não somente à punição dos linchadores, mas à visibilidade desses casos, 

que são invisíveis à sociedade, e a criação de políticas públicas voltadas à 

diminuição dessas ocorrências. 

Por último, ao ser convidada a falar algo que gostaria que fosse colocado na 

presente pesquisa, a deputada Martha Rocha comentou sobre a atual situação da 

sociedade brasileira, onde os indivíduos buscam um isolamento social cada vez 

maior, se atrelando mais em relações de vizinhança. Com isso, buscam a alcançar 

fronteiras seguras, objetivando barrar a insegurança externa que pode lhes atingir. E 

que, infelizmente, as instituições policiais não estão mais conseguindo fazer a 

contenção das ruas, seja no tocante à criminalidade, seja no tocante a supostos 

justiceiros, que entendem que a solução dos delitos deve vir da própria violência e 

passa ao largo do estado de direito. 

 

4.5.2 Agente de Polícia Civil Francisco Chao de La Torre 

Francisco Chao ingressou na Polícia Civil do Rio de Janeiro no ano de 1995, 

exercendo atualmente o cargo de detetive-inspetor. Chao é bacharel em direito pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, instrutor da Academia de Polícia Civil e do 

Centro de Formação de Praças da Polícia Militar, sendo hoje um dos diretores tanto 
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do Sindicato dos Policiais Civis fluminense quanto membro da Law Enforcement 

Against Prohibition (LEAP)9 Brasil. 

O entrevistado foi lotado em várias delegacias do estado, com experiência 

profissional tanto nos serviços de investigação policial quanto no atendimento ao 

público. 

Sobre uma possível alienação ou negligência por parte das polícias, o 

entrevistado acredita que elas não existem. O grande problema na apuração dos 

casos de linchamento, segundo ele, seria em relação a inexistência de testemunhas 

que de forma espontânea se oferecessem a depor.  

Além disso, para Chao, o sistema criminal está demasiadamente inchando, 

com uma metodologia investigativa defasada e que não consegue dar conta da 

crescente demanda. 

Segundo o inspetor, na ocorrência de linchamentos, quando os agentes 

policiais tomam conhecimento dela, os devidos inquéritos são instaurados, sejam 

para apurar homicídios, lesões corporais ou tortura.  

Ao ser questionado se já houve por parte de algum chefe de polícia civil, ou 

mesmo de delegados, a realização de um protocolo quando um preso chegar 

lesionado à delegacia, respondeu que essa é uma orientação institucionalizada, 

presente nas rotinas policiais.  

Assim, quando um preso chega ferido na delegacia é “preliminarmente, 

encaminhado ao hospital, para, só após atendido, ser apresentado à unidade policial, 

para autuação e demais formalidades. [...] Após autuado e encaminhado ao sistema 

prisional [...] o preso será submetido ao Exame Médico Admissional, como garantia 

de sua integridade física”. 

De acordo com a experiência do entrevistado, o mesmo relatou que é 

comum policiais civis perguntarem a um preso que chegue lesionado, por ter sido 

espancado ou amarrado por uma multidão no momento em que foi detido, se ele 

quer representar contra seus agressores. Que essa é uma imposição legal e 

procedimental. 

Para Chao, não seria necessária qualquer orientação por parte da Chefia de 

Polícia como os policiais civis deveriam proceder em casos de linchamentos, pois 

                         
9 A Law Enforcement Against Prohibition é uma organização internacional de policiais que defendem a 
descriminalização das drogas visando, principalmente, a diminuição dos confrontos policiais e a 
alocação desses agentes em crimes que seriam considerados de maior repercussão social, como os 
homicídios. 
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“quando o fato – no caso, o “linchamento” do qual resultam lesões corporais – é 

levado ao conhecimento da unidade policial circunscricional ou especializada é, 

consequentemente, registrado”. 

Finalmente, para o inspetor, uma tipificação própria para os crimes de 

linchamentos seria desnecessária. Para ele já existem tipificações penais que 

instrumentalizam os órgãos policiais para a realização das prisões, seja no caso do 

homicídio, das lesões corporais ou da tortura.  

Chao alega que, ao invés da criação de um novo tipo penal específico, 

talvez fosse melhor uma qualificadora para o artigo 129 (lesões corporais) do Código 

Penal. Entretanto, afirma que ao invés de alterar a legislação penal, o melhor a se 

fazer é conscientizar a sociedade, através de campanhas educativas, demonstrando 

o “retrocesso civilizatório que um “linchamento” representa, inclusive alertando sobre 

o risco do “justiçamento” de um inocente, o que, não raro, e infelizmente, ocorre 

Brasil afora”. 

 

4.5.3 Comandantes da Polícia Militar 

Tendo em vista a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) ser 

uma instituição altamente estruturada na hierarquia e disciplina, foram entrevistados 

dois oficiais superiores, no posto de Tenente Coronel PM, comandantes de unidades 

operacionais, os quais não quiseram ser identificados. 

É compreensível o receio dos oficiais da PMERJ em declararem 

publicamente suas identidades, tendo em vista que a legislação penal castrense, 

bem como o regulamento disciplinar da instituição, define crimes e punições 

administrativas severos a quem conceder entrevista ou realizar críticas a decisões 

superiores. 

Dessa forma, ambos os oficiais serão identificados pela seguinte sequência 

alfanumérica: TC1 e TC2. 

Da mesma forma que com as outras duas autoridades anteriores, foi 

realizada uma entrevista semiestruturada, com sete perguntas centrais, que 

poderiam se ramificar em outras questões. 

A primeira pergunta referia-se ao que os oficiais achavam sobre a atuação 

de pessoas deterem e espancarem um infrator. Ambos os oficiais (TC1 e TC2) 

responderam não concordar com a aplicação extralegal de uma punição popular a 

um marginal detido. Sobre essa pergunta, Importante destacar que o TC1 ressaltou 
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de que a possibilidade de lhe ser imputada uma responsabilização penal ou 

administrativa, ao permitir que o detido fosse espancado, seria crucial para não 

concordar com tal atitude: “[...] não concordo, principalmente se, de alguma forma, 

puder recair sobre mim alguma possibilidade de responsabilização”. 

A segunda pergunta era sobre a atuação dos tenentes coronéis, quando em 

serviço, em ocorrências de linchamentos, tendo um deles (TC1) já participado de 

algumas situações e o outro (TC2) de nenhuma. 

A terceira pergunta era relativa às providências que o oficial tomou em caso 

de já haver participado, em serviço, de uma ocorrência envolvendo linchamentos ou 

se, caso não tivesse participado, quais providências tomaria. 

O entrevistado TC2, que nunca participou de ocorrência que envolveu um 

linchamento, disse que “para salvaguardar o policial condutor da ocorrência” tentaria 

identificar o(s) agressor(es), mas que sabidamente é muito difícil ocorrer essa 

identificação graças ao número de agressores e a sua “invisibilidade” na multidão.  

O TC1 destacou uma de suas passagens, que alegou ter sido a mais tensa. 

Relatou que em 2002 um suposto estuprador de uma adolescente de 15 anos foi 

agredido por uma multidão, que o teriam apontado como o autor do crime. O 

acusado conseguiu escapar da fúria da multidão e correu por aproximadamente um 

quilômetro, se jogando dentro de uma cabine da Polícia Militar para ser protegido. 

Nesse momento os populares cercaram a cabine e passaram a exigir que os 

policiais entregassem o indivíduo, ou então invadiriam a cabine para pegá-lo. 

Com o acionamento de apoio pelos policiais da cabine, o TC1 disse que 

chegou ao local e que, ao ouvir a história contada pelos pais da menina, teve a 

vontade de “entregá-lo à sorte” ou de aplicar, ele mesmo, “um castigo”. Contundo, 

entendeu que não deveria ser deixado levar pela emoção e convenceu a multidão a 

transportar o acusado à delegacia.  

Não houve em nenhum momento por parte do TC1 a preocupação de colher 

dados para identificar qualquer agressor do acusado e que chegou a desejar que 

“ele não tivesse conseguido chegar na cabine para pedir socorro”. 

A quarta pergunta arguia quais providências seriam adotadas pelos oficiais 

caso não estivessem em serviço e presenciassem uma situação de linchamento 

popular. Tanto o TC1 quanto o TC2 disseram que provavelmente não iriam se 

envolver e que o máximo que fariam seria acionar o batalhão da área. 
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A quinta pergunta versava sobre um envolvimento pessoal dos entrevistados 

ou de suas famílias. Ou seja, caso fossem vítimas de um assalto, ou alguém da sua 

família, e que os delinquentes fossem detidos e linchados, se os oficiais tentariam 

impedir a multidão e o porquê da resposta. Essa pergunta tem uma analogia com a 

situação identificada no jornal e relatada pela delegada Martha Rocha, onde ela, 

mesmo sendo vítima, atuou na proteção física dos seus algozes. 

O TC1 respondeu que somente tentaria impedir caso houvesse alguma 

possibilidade de ele ser, futuramente, identificado como policial. Tal preocupação 

reflete-se, obviamente, na responsabilização penal que o Tenente Coronel poderia 

ter se omitindo durante uma ação criminosa. Justificou sua resposta na descrença 

em um sistema de ressocialização, nas leis penais cujas penas são brandas e 

atenuadas mais ainda pelo judiciário; e na sensação de impunidade que esses 

fatores passam para todos os seguimentos sociais. 

O TC2 disse que não tentaria proteger os criminosos, devido a uma suposta 

inferioridade numérica entre ele e os indivíduos participantes do linchamento, 

mesmo estando armado, mas solicitaria uma viatura policial ao local. 

A sexta pergunta era para ser respondida através de uma análise empírica 

dos oficiais, ambos com mais de 20 anos de polícia militar. Foi perguntado se, de 

acordo com a experiência dos Tenentes Coronéis, percebiam uma preocupação de 

policiais militares ou civis, que atendessem a uma ocorrência de linchamento de um 

suposto criminoso, em identificar e prender os agressores, ou tão somente prender o 

acusado e resguardar a vítima. 

O TC1 respondeu que dependeria do tipo de ocorrência, do crime que teria 

sido praticado pelo suposto criminoso e de outras circunstâncias “como a existência 

de câmeras próximas ao cenário, testemunhas etc”. O TC1 deu como exemplo para 

responder a essa pergunta o mesmo fato que ele passou em 2002, já relatado acima, 

de um estupro. Disse que um policial dificilmente faria constar a agressão perpetrada 

pelos pais da vítima de um estupro contra o suposto acusado do crime. E dando 

exemplo de um caso menos grave, como o furto ocorrido em um centro comercial 

em que o acusado fosse linchado, “o policial que chegar para atender a ocorrência 

irá minimamente se cercar de cuidados para que não venha a ser responsabilizado 

no futuro”. 
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O TC2 alegou que dependeria de inúmeros fatores, mas destacou no final da 

resposta que “acredita que na maioria dos casos a guarnição só conduziria a vítima 

e o delinquente” à presença da autoridade policial. 

A sétima e última pergunta, novamente, arguia, de acordo com a experiência 

profissional e pessoal dos Tenentes Coronéis, se haveria nas polícias civil e militar 

uma espécie de alienação e negligência na atuação contra a agressores de 

criminosos ou supostos criminosos e, se positiva a resposta, qual seria a justificativa. 

O TC1 respondeu que não poderia afirmar que existe alienação e 

negligência por parte das instituições policiais nos casos de linchamentos, mas sim 

de uma parcela dos seus agentes, “principalmente naqueles que trabalham 

efetivamente na ponta do serviço operacional”, ou seja, naqueles que estão atuando 

nas ruas junto à população, inclusive aos linchadores e àqueles que são linchados.  

Entende o entrevistado que o sentimento por parte dos policiais em 

concordar com os justiçamentos é “fruto de uma conjunção de fatores: crise moral e 

ética que assola hoje a sociedade, resposta demorada da justiça [...], arcabouço 

jurídico vigente que garante muitos direitos para os criminosos e traz poucas 

garantias para as vítimas, grande número de policiais vitimados nas mãos de 

criminosos gerando um estranho clima de rivalidade, dentre outros”.  

O TC2 alegou que o entendimento de um sistema criminal complacente leva 

a que os policiais tenham um sentimento equivocado de que se a justiça não resolve, 

então eles mesmos e a população irão resolver. 

O TC2 respondeu que na maioria das vezes existiria tanto a alienação como 

uma negligência por parte dos agentes policiais, sejam da Polícia Civil ou da Militar. 

Entretanto, destacou que essa seria uma perspectiva social, que somente faz 

retratar nas ações das agências policiais. Finalizou decretando como fatores 

responsáveis pela alienação e negligência policial a legislação ineficiente, a 

morosidade da justiça e a ineficácia do sistema criminal, “tanto que o infrator, na 

maioria das vezes, volta a delinquir [...] pela certeza da impunidade, mesmo com a 

possibilidade de ser capturado outra vez”. 
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5 – O ESTADO DESAFIADO E O DESAFIO DO ESTADO  

O Estado, segundo Hobbes e sua teoria contratualista, surge a fim de evitar 

a condição humana na qual todos agiriam pelas paixões e seus instintos. O estado 

natural seria a luta do homem pela sua sobrevivência, no domínio do mais forte e no 

desejo incessante pelo poder, os quais acabariam, consequentemente, levando à 

guerra, como regra, para resoluções de qualquer demanda ou conflito. 

A teoria contratualista visa a mitigar os conflitos e prover a paz social entre 

os homens, tirando-os do estado de natureza, o qual somente levaria à morte e a 

fome, e criando um ente que regesse as interações humanas, com um poder de ditar 

normas e punir, caso as regras não fossem cumpridas. Para Lopes (2012, p. 179): 

[...] o Estado hobesiano é aquele Estado erigido a partir do conchavo 
dos cidadãos que o faz existente, que o compõe a fim de estabelecer 
o ordenamento mais racional da, e para, o grupo dos pactuantes, isto 
é, a sociedade. Vale também lembrar que o Estado está isento de 
qualquer condicionamento ético e moral. O Estado é titular de todos 
os poderes e age tendo em vista a garantia da paz e dos direitos 
básicos dos cidadãos, sem levar em consideração qualquer base 
ética e moral. Hobbes observa que o contrato social é a solução para 
a superação tanto da violência como da insegurança coletiva 
existentes no Estado de Natureza e, assim, o Estado é a solução à 
sobrevivência do homem em Sociedade 
 

De toda forma, seja por mera concepção contratualista Hobesiana, em que o 

indivíduo teme que se tornará objeto de sanção estatal; ou por entender que por 

querer pertencer àquele grupo social deve aceitar as normas como preceitos éticos e 

se sentir envergonhado ao não cumpri-las (TUGENDHAT, 1997), o Estado, na 

contemporaneidade, regula as ações dos homens, retirando deles parte de sua 

liberdade a fim de prover-lhes segurança. 

Ao decidir tomar o uso da força e as ações punitivas contra supostos 

delinquentes, quebra-se a regra de que o Estado é soberano, por conseguinte 

desafiando-o e desacreditando-o, o que pode levar a consequências sociais graves, 

como a retomada do estado natural narrado por Hobbes. 

 

5.1 A motivação dos linchamentos 

Foi identificado, até então, que as ações de linchamentos são independentes 

de características heterogêneas da vítima, bem como, usualmente, dos linchadores. 

Em que pese as estatísticas demonstrarem que a violência, quando iniciada, 

em mais de 70% das vezes ser empregada de forma mais rigorosa aos negros, para 
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ela começar independe da cor da pele, estando todos, afrodescendente e brancos, 

ricos ou pobres, propensos a serem linchados, mesmo que em menores proporções.  

Claro que o afastamento de classes sociais mais abastadas daqueles que 

têm um contato mais direto com ações violentas, notadamente mais pobres e, por 

conseguinte, que naturalizam mais a perpetração da violência, leva a que indivíduos 

com maior poder aquisitivo tendam a ser uma minoria absoluta nos casos de 

linchamento.  

Por esse motivo, dificilmente indivíduos mais ricos serão linchados 

publicamente, já que estarão afastados fisicamente de indivíduos que tendem a 

cometer tais atos. Porém, importante destacar que não se pode confundir a 

improbabilidade dessas pessoas em serem linchadas, com a sua impossibilidade. 

Hoje, entretanto, os linchamentos dessas classes sociais abastadas se dão 

de forma diferente, por via digital, através das mídias sociais e sem violência física. 

As redes sociais acabaram por aproximar a todos, ricos e pobres, indistintamente, o 

que permite atingir, se não o físico, a imagem dessas pessoas. Essas relações, 

porém, não cabem ser aqui comentadas, sendo certamente motivo de interesse de 

outros pesquisadores e, assim, analisadas em outros trabalhos. 

Os linchamentos se desenvolvem principalmente em um contexto de 

conexões de vizinhança, através de pessoas que têm graus de relação entre si, 

mesmo que momentâneo, e com o local em que ocorreu o delito perpetrado pelo 

acusado, seja ele de moradia ou mesmo um local de passagem ou de trabalho. 

Há uma sensação no grupo de que um suposto delinquente ficaria impune à 

aplicação da justiça estatal, fazendo com que sintam receio que essa impunidade 

fomente outras atividades criminosas e que os integrantes daquele grupo sejam 

futuramente vítimas. 

Apesar de se manifestar ao arrepio das regras vigentes, de acordo com as 

características da anomia tão bem narradas por Durkheim (1999), o linchamento tem 

relação não com uma manifestação de desordem, mas, em verdade, como uma 

manifestação contrária à desordem existente, permitida pelo descaso do Estado e 

perpetrada dolosamente por um suposto transgressor. Seria um pacto envolvendo a 

comunidade que afasta momentaneamente as regras impostas, e ineficientes, de um 

Estado omisso. 

O linchamento é uma resposta popular ao restabelecimento popular da 

ordem, visando garanti-la tanto para si mesmo, quanto para os que estão a sua volta. 
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Para Martins (2015, ed. Kindle, pos. 371), o linchamento “é questionamento 

do poder e das instituições que, justamente em nome da impessoalidade da lei, 

deveriam assegurar a manutenção dos valores e dos códigos”, porém não o fazem. 

Para que essa manifestação transgressiva, marginal e antissocial, não aceita 

pelos integrantes daquele grupo, seja posta a termo, os mesmos tomam para si as 

funções próprias de Estado - poder de polícia, de acusação e de judicação – e, 

consequentemente, o seu monopólio exclusivo do uso da violência, como narrado 

por Weber (2013, p. 56): 

[...] devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 
comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território 
reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. É, com 
efeito, próprio de nossa época o não reconhecer, em relação a 
qualquer outro grupo ou aos indivíduos, o direito de fazer uso da 
violência, a não ser nos casos em que o Estado a tolere: o Estado se 
transforma, portanto, na única fonte do “direito” à violência. 
 

  Há, assim, uma apropriação indevida pelos integrantes da comunidade dos 

poderes exclusivos estatais, que dessa forma acabam por transgredir outras normas 

impostas pelo próprio Estado, ao atuarem exercendo a violência com as próprias 

mãos. Esse grupo age com semelhanças próprias de sociedades menos complexas 

e de instituições de solidariedade mecânica. 

Importante destacar que nem todas as ações transgressivas e antissociais 

perpetradas pelos acusados são do mesmo modo relevantes ou ameaçadoras para 

todos os grupos, mesmo que se configurem afronta às leis penais.  

Nesse viés, traficantes e marginais moradores de uma favela não serão 

linchados por realizarem tráfico de droga na comunidade, por serem ladrões de 

carros (desde que o façam fora daquele território) ou mesmo por usarem drogas na 

frente de crianças, pois se entende que aqueles comportamentos fazem parte de 

uma normalidade social.  

Entretanto, os mesmos poderão ser linchados, inclusive por outros 

criminosos, caso cometam uma ação que a comunidade entenda como atentatória 

aos seus preceitos culturais. 

Em uma favela, por exemplo, o morador que efetua roubos fora da 

comunidade, trafica drogas e/ou porta armas, não é percebido de forma antissocial 

ou transgressiva àquela vizinhança a ponto de ser visto como uma ameaça, mesmo 

que esteja violando as leis nacionais e apresente um risco potencial a todos da 

sociedade.  
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E aqui deve-se recordar do acontecimento do morador da Rocinha que, após 

discutir com uma mulher também da comunidade, a agrediu, ferindo ao seu bebê e a 

outra filha dela. Esse morador foi então amarrado a um poste e espancado até a 

morte.  

A polícia civil, mesmo com uma delegacia dentro da comunidade, ou seja, 

próxima ao local da ocorrência e de seus moradores, nunca chegou aos culpados, 

não só pela lei do silêncio que normalmente impera nas favelas dominadas pelo 

tráfico de drogas e pelas milícias, mas também, o que é recorrente nesses casos, 

devido ao residentes entenderem que a violência perpetrada foi merecida e estava 

de acordo com as regras sociais daquele grupo. 

Assim, pode-se afirmar que existem gradações diferentes, de acordo com o 

local, à tolerância ao delito e a consequente realização de um linchamento. 

Entretanto, os linchamentos possuem efeito multiplicador. A frequência da ocorrência 

cresce proporcionalmente ao número de linchamentos relatados em locais próximos.  

Ou seja, quanto mais casos ocorrerem, a tendência é que nos locais 

circunvizinhos aconteçam mais ações, principalmente quando a imprensa acaba por 

catalisar essas ocorrências através de um efeito denominado copycat, o que será 

analisado a seguir.  

 

5.1.1 Efeito Copycat 

O efeito copycat é o acontecimento de um delito e a sua espetacularização 

midiática, tendo como consequência o surgimento de mais delitos iguais ou similares, 

imitando o crime original, influenciados e inspirados pela própria mídia. 

Esse efeito, segundo Vieira, Mendes e Guimarães (2009) pode ser 

observado mundialmente de forma frequente. Os autores exemplificam o que em 

1999 ocorreu no Canadá, dias após o tão noticiado Massacre de Columbine. Um 

jovem canadense de 14 anos adentrou em uma escola e, utilizando roupas 

semelhantes aos dos jovens de Columbine, efetuou diversos disparos, matando uma 

pessoa e ferindo outras. 

Uma das principais pesquisas a respeito da influência do comportamento 

agressivo foi realizada por Albert Bandura, na década de 1960. O pesquisador 

buscava relacionar a violência existente em filmes à influência exercida em crianças 

que os assistissem ou, como ele explica, “a medida na qual modelos agressivos 
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mediados por filmes podem servir como fonte importante de comportamento 

imitativo” (BANDURA; ROSS; ROSS apud BUDÓ, p. 03).  

Para isso, Bandura realizou um experimento que expunha um grupo de 

crianças a imagens violentas e, logo após, submetia as mesmas crianças, e as de 

um outro grupo que não havia sido exposto, a situações de violência semelhantes a 

vistas nos filmes. O pesquisador concluiu que (idem, ibidem, p. 251):  

[...] a exposição dos seres humanos em filme retratando a agressão 
foi o mais influente para provocar e moldar o comportamento 
agressivo. Indivíduos nessa condição, em relação ao grupo de 
controle, apresentaram maior agressão total, maior agressão 
imitativa, maior comportamento parcialmente imitativo [...]. 
 

Ou seja, se aferiu na pesquisa que crianças expostas a filmes violentos são 

influenciadas a realizarem comportamentos violentos. 

Em pensamento análogo, o efeito copycat acaba atrelando comportamentos 

violentos noticiados pela mídia, seja a tradicional ou a digital, a ações violentas que 

podem ocorrer após a veiculação dessas reportagens.  

Dessa forma, a mídia acabaria por proporcionar um efeito catalizador e 

consequentemente repetitivo naqueles mesmos delitos. Em se tratando de casos de 

linchamentos, outros linchamentos acabariam por ocorrer, já que as pessoas que 

leram as notícias tenderiam a agir da mesma forma, principalmente ao detectarem a 

impunidade que tais ações propiciam. Para Cantanhêde (2017, p. 99): 

Este efeito age como se fosse um incentivo, um comportamento que 
deve ser imitado e, com isso, possibilita novos crimes, levando a 
mídia a uma responsabilidade indireta, pois os episódios veiculados 
fomentam novas ondas de barbárie. 
 

Analisando os dados colhidos das reportagens dos jornais O Dia e Extra, 

percebe-se que no conjunto de ambos os periódicos, no ano de 2014, houve o maior 

número de notícias de linchamentos. Nesse mesmo ano, em fevereiro, foi noticiado 

nesses jornais por onze vezes, e amplamente, o caso do jovem espancado e preso 

nu, pelo pescoço, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, por um grupo 

de moradores daquela região. A imagem abaixo, juntamente com outras, foi 

veiculada em todos os jornais cariocas, além de ser exibida nas redes de televisão 

pelo país. 
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Figura 06 
Jovem espancado e preso a poste com tranca de moto no bairro do Flamengo – Zona Sul 

do Rio de Janeiro 
Fonte: Jornal O Dia 

 

Não se pode afirmar que a notícia massificada nos meios de comunicação 

desse caso acabou por fomentar um maior número de linchamentos, de acordo com 

o efeito copycat. Entretanto, pode-se afirmar que a repercussão pública que esse 

caso gerou teve o condão de fazer com que os veículos de imprensa o noticiassem 

muito mais do que as ações semelhantes. 

De todo modo, o editorial já mencionado alhures pela apresentadora Rachel 

Sheherazade, no dia 04 de fevereiro de 2014, na seção “Opinião” do Jornal do SBT, 

a qual propicia que os ancoras possam emitir suas opiniões, gerou de imediato 

repercussão nacional. E grande parte dessa repercussão se deveu à defesa dos 

posicionamentos apresentados pela apresentadora por uma legião de pessoas 

propensas à violência como meio de resolução dos conflitos. 

Novamente, fazendo uma análise do discurso, Rachel Sheherazade 

extrapolou os limites morais e éticos do jornalismo, a nosso entender ultrapassando 

os limites de liberdade de expressão em um discurso de incitamento à violência.  
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O próprio Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros é taxativo, em seu 

artigo 7º, ao afirmar que o jornalista não pode “usar o jornalismo para incitar a 

violência, a intolerância, o arbítrio e o crime”. E em seu artigo 6º decreta que é dever 

do jornalista “opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender 

os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos”, diploma 

esse que proíbe a prática da tortura, bem como a tratamento cruel, desumano ou 

degradante. 

Para Silva, Queiroz e Paiva (2015, p. 169), o efeito copycat também estaria 

caracterizado atualmente não somente através dos veículos de imprensa oficial, mas 

pelas próprias redes e mídias sociais, como o Facebook, Twitter e principalmente 

sites como o YouTube, ao permitirem a hospedagem e a transmissão de imagens e 

vídeos, normalmente gravados pelos próprios linchadores e/ou os apoiadores, 

desses linchamentos.  

Para os autores, tão somente a transmissão dessas imagens já seria 

suficiente para que promovesse “de certo modo a instigação ou desejo de outras 

pessoas de realizarem as mesmas ações”, gerando o efeito copycat. 

 

5.2 O suplício do linchado 

Michel Foucault (Ibidem) descreve detalhada e dolorosamente o suplício de 

um condenado à morte, chamado Damiens, realizado no século XVIII, por ter 

cometido o delito de parricídio.  

Para o autor francês, o martírio do condenado, no direito monárquico, se 

propunha a ser tanto uma afirmação, quanto uma demonstração pública do poder 

real sobre os corpos dos indivíduos que estivessem sob seu reinado. 

[...] poderíamos dizer que, no direito monárquico, a punição é um 
cerimonial de soberania; ela utiliza as marcas rituais da vingança que 
aplica sobre o corpo do condenado; e estende sob os olhos dos 
espectadores um efeito de terror ainda mais intenso por ser 
descontínuo, irregular e sempre acima de suas próprias leis [...]. 
(FOUCAULT, ibidem, p.107)  
 

Da mesma forma, porém em lados aparentemente opostos, hoje se 

desenvolvem as ações de linchamento. Se no decorrer do período absolutista era o 

Estado, incorporado na figura do rei, quem realizava os atos punitivos de suplício 

contra aquele que ousava desafiar seu poder, gerando sentimentos como medo e 

revolta na população que assistia àqueles espetáculos dantescos, hoje é a própria 
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população que busca usurpar do Estado a atribuição punitiva, revivendo uma 

atuação que buscou se tornar extinta, pelas sociedades modernas, sobre o corpo do 

criminoso. 

Enquanto que para o rei o suplício não procurava restabelecer a justiça, mas 

tão somente reativar o poder do soberano, a prática do linchamento também não 

procura exercer a justiça, já que não há qualquer meio de defesa efetivo da vítima e, 

inclusive, muitas vezes, não há qualquer prova de sua culpabilidade.  

O ato de linchar objetiva, então, tomar do Estado, naquele momento e 

naquela situação, a autoridade que ele supostamente deixou escapar, através do 

poder e do ato de punir. 

Em que pese o homicídio ser considerado pela tradição cultural e religiosa 

da maioria dos povos um ato inaceitável, no linchamento a violência exercida é um 

ato punitivo e redentor, onde os linchadores se consideram fazendo o bem e os 

linchados aqueles que fazem o mal, num maniqueísmo pendular entre o 

criminoso/vítima e a vítima/criminoso. 

Portanto, podem as pessoas do bem, sem encargos de consciência ou 

religiosos, punir aqueles que cometeram o mal. Estão, para elas mesmo, fazendo 

um favor e uma “bondade” à sociedade e, concomitantemente, não descumprindo 

qualquer dogma religioso. Esse sentimento maniqueísta faz com que escondam 

seus próprios “pecados” e seus próprios delitos, só enxergando os daquele que é 

objeto da violência coletiva. 

Curiosamente, muitos linchamentos detêm um padrão ritualístico à 

semelhança das práticas punitivas exercidas outrora pelo rei, como a humilhação 

pública, a marcação do corpo, o sofrimento do condenado e, por fim, o vilipêndio e a 

exposição do cadáver. 

Inúmeros são os relatos sobre linchamentos, inclusive havendo a facilidade 

de encontrá-los em sites na internet, como o YouTube. Todos se assemelham na 

forma de atuação dos agressores, permitindo definir um verdadeiro roteiro para esse 

tipo de prática: 

1 – Alguém é detido por uma ou mais pessoas (normalmente duas ou três), 

que o acusam de ter cometido algum ilícito; 

2 – Um pequeno grupo começa a se formar, ouvindo de quem o deteve qual 

é a acusação imputada; 
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3 – Ofensas e humilhações verbais começam a serem ditas contra o 

acusado, que procura se defender verbalmente; 

4 – Alguém realiza a primeira agressão, acompanhada, logo após, de outras 

pessoas que também começam a agredir; 

5 – As agressões se intensificam, sendo substituídos tapas e socos por 

chutes e, logo em seguida, por pauladas, pedradas e até mesmo mutilações; 

6 – O acusado desfalece e as agressões continuam em ritmo crescente, 

levando-o ao óbito; 

7 – Mesmo nitidamente morto, algumas pessoas continuam a vilipendiar o 

cadáver, por vezes arrancando-lhe partes do corpo, por outras arrastando-o pelas 

redondezas e até queimando-o; 

8 – Não é raro o corpo ficar, de acordo com o local onde ocorreu o 

linchamento, alguns dias exposto, até que alguém avise às autoridades. 

Basicamente, esse é o enredo dos casos de linchamentos, diferenciados 

quando algum morador mais corajoso ou a polícia conseguem deter ou acalmar a 

multidão, impedindo que o acusado seja morto. Para Martins (2008), linchados que 

conseguem se manter vivos, apesar das agressões, por mais de dez minutos, 

costumam se salvar. Dificilmente um linchado irá se manter vivo por mais do que 

esse período. Mencionando um dos casos, o autor narra que: 

Na história dos linchamentos, esse foi relativamente demorado: 20 
minutos. Em geral, a morte decretada pela multidão enraivecida é 
mais rápida, embora não menos cruel (MARTINS, 2015, ed. Kindle, 
pos. 2223).  

 
Tal fator decorre da probabilidade de que a polícia chegue ao local e devido 

às próprias pessoas perderem, com o passar dos minutos, a ânsia agressiva e 

punitiva. 

Comparando o roteiro acima descrito com a transcrição da morte do 

parricida Damiens, pode-se perceber que as técnicas de suplício exercidas sobre o 

corpo, antes e depois da morte, são basicamente as mesmas, mesmo com séculos 

de diferença. 

O procedimento exercido nos processos inquisitivos do Estado monárquico e 

da Santa Inquisição detêm características semelhantes aos processos de 

linchamento realizados contemporaneamente. Senão, vejamos:  

a) existe primeiro a acusação, mesmo sem qualquer prova;  
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b) em segundo, a defesa do acusado por ele mesmo, que muitas vezes 

nem sabe qual o crime lhe é imputado;  

c) ocorre um julgamento sumário, sem qualquer garantia de defesa e 

contraditório e sem avaliação de provas que demonstrem a culpabilidade; 

d) logo em seguida ao “julgamento” popular começa o suplício, com as 

ofensas proferidas pela multidão, em uma clara intenção de humilhação 

pública do acusado;  

e) passa a ocorrer as violências corpóreas, que se tornam volumosas e 

crescentes;  

f) há a mutilação e/ou a queima do corpo antes ou depois da morte. 

Este ritual configura-se tipicamente oriundo dos processos inquisitivos 

realizados até o final do século XVIII. Nesses rituais executados pelo rei ou pela 

igreja, a extirpação dos olhos e a queima do corpo tinham simbolismos que 

representavam a escuridão e a queimação eternas.  

Malta (2010), citado por Ribeiro (2011, p. 140), descreve que: 

Linchar não é só́ torturar e desfigurar o corpo do supliciado. Quando 
uma multidão lincha, ela rechaça a camada de modernidade e passa 
a se comportar segundo códigos penais antiquíssimos. Assim, mais 
do que desfigurar o corpo da vítima, a multidão executora objetiva 
apagar todos os seus sinais de humanidade, para que a alma seja 
também impactada. Isto nos remete aos suplícios medievais 
aplicados aos condenados pela Santa Inquisição. 
 

Ainda hoje, muitos dos linchados têm olhos arrancados e corpos queimados, 

como se o simbolismo continuasse a exercer influência no subconsciente coletivo da 

multidão, objetivando a destruição não só do corpo, mas da humanidade e da 

própria existência daquele indivíduo. 
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5.3. A “salvação”? 

 

Figura 07  
Policial da Delegacia de Roubo e Furtos de Automóveis segura um bastão de baseball escrito 

“Direitos Humanos” 
Fonte: Blog do Prof. Mário Sergio 

 

A maioria dos casos de linchamento são interrompidos pela chegada e pela 

ação de policiais militares, algumas vezes por estarem tão somente patrulhando pelo 

local e outras por serem chamados por pessoas que não concordam com aqueles 

atos de justiçamento. 

Dos 2.579 casos analisados por Martins (Ibidem, pos. 123), 1.150 pessoas 

(44,6%) conseguiram escapar ilesas, sendo elas, em 90% desses casos, salvas pela 

polícia. Nos 1.121 casos restantes, as vítimas foram efetivamente agredidas pela 

multidão, terminando com 682 mortos e 439 feridos.  

Dos feridos, a grande maioria desses também foram salvos graças à 

intervenção policial. Apenas 8,1%, do total dos 2.579 casos, conseguiram, por seus 

próprios meios, escapar ilesos. 

Analisando todas as ocorrências pesquisadas pelo cientista, chegou-se a um 

índice de 71% das vítimas salvas pela intervenção da polícia militar. Em alguns dos 

casos relatados, os próprios policiais foram agredidos ou ameaçados de agressão 

ao evitar o linchamento, como foi analisado nesse trabalho alhures na entrevista de 

um dos Tenentes Coronéis da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o qual relatou que a 

população ameaçou a invadir a cabine da polícia e retirar o preso, só sendo 

impedida com a chegada de mais policiais. 
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Porém, apesar desses índices, a própria polícia parece realizar uma ação 

dúbia nos casos de linchamento, pois se: 

Por um lado, existem e são volumosos os relatos de linchamentos 
que não foram consumados por ação dos policiais que intervieram 
impedindo o desfecho da ação ou mesmo a ocorrência dela, 
protegendo vítimas e pessoas ameaçadas. Entretanto, são 
consideráveis os casos em que os policiais se omitem (seja porque 
se consideram impotentes diante da multidão, seja por que 
compactuam com a ação) e não são incomuns os indícios de 
policiais que embarcam na situação e incitam ou dão continuidade as 
agressões. (NATAL, ibidem, p. 123) 

 

Realmente sempre nos pareceu que apesar da polícia realizar o salvamento 

na maioria dos casos de linchamento, esse fato devia-se não só pela crença dos 

policiais na noção de direitos humanos ou no combate necessário à ilegalidade 

perpetrada pela multidão; mas caso não intervenham, pela possibilidade dos 

próprios policiais serem responsabilizados penalmente por não terem agido. Como 

em serviço os policiais são agentes garantidores, caso se omitam podem responder 

pelo homicídio ou pelas lesões que a vítima venha a sofrer. 

Tomando nesse ponto uma perspectiva etnográfica, já que o autor dessa 

pesquisa é major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e já ter participado 

efetivamente de ações envolvendo casos de linchamento, apõe suas percepções de 

um caso real que se envolveu no início do ano de 2016.  

Em uma região de classe média alta do Rio de Janeiro, uma criança, em 

torno de 11 anos, estava sendo linchada por ter sido acusada, sem qualquer 

testemunha ou prova, de estar realizando pequenos furtos no local.  

Ao livrar, com arma em punho, a pequena vítima de seus algozes e deter um 

dos diversos agressores, vários transeuntes que nem participaram da ação de 

violência se insurgiram contra a prisão do acusado. 

 A revolta dos linchadores e da população que se avolumou foi tamanha que, 

em determinado momento, o autor dessa pesquisa chegou a ser cercado e agredido 

verbalmente, levando a crer que em que seria necessário o emprego da arma para 

garantir sua própria segurança e a da criança, enquanto segurava o agressor detido. 

  Com a chegada da viatura policial em apoio, a qual foi chamada por sua 

esposa que se encontrava presente, ficou clara a má vontade dos colegas de 

profissão que vieram ao local para auxiliar a conduzir o preso e a vítima.  
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Os policiais militares – claramente incomodados com a situação, já que não 

havia ninguém que pudesse apontar a criança agredida como tendo executado 

qualquer prática delitiva e só o agressor estava preso – conduziram todos à 

delegacia para registrar a ocorrência relativa ao espancamento, mas tão somente 

porque estavam diante de ordens de um superior hierárquico.  

Além disso, tanto na delegacia, pelos policiais civis que registraram a 

ocorrência, como por colegas oficiais da Polícia Militar que souberam do ocorrido, 

fora afirmado que em hipótese alguma, de folga, iriam tomar a mesma atitude.  

Tal ação do autor dessa pesquisa foi inclusive alvo de gozações de colegas 

policiais por ter salvado o que denominaram como uma “semente do mal”10 e ter 

prendido uma possível futura vítima “de bem”, a qual estaria apenas defendendo seu 

bairro. 

Tal experiência empírica, mesmo que singular, acabou por indicar que os 

policiais poderiam estar agindo não pelo sentimento do dever estatal ou tampouco 

por acreditarem que as ações de linchamentos sejam erradas e contra as normas 

sociais, religiosas ou legais, mas por mera obrigação de conduta e medo de 

sofrerem represálias penais e administrativas. 

Esse entendimento foi confirmado durante as entrevistas realizadas com os 

Tenentes Coronéis da Polícia Militar, que afirmaram que somente realizariam ações 

a fim de impedir casos de linchamentos se estivessem de serviço e/ou houvesse um 

meio de identificá-los numa omissão. 

Da mesma forma, nas entrevistas informais com os agentes da polícia civil 

que disponibilizaram dados nas delegacias, ficou claro o entendimento deles de que 

os detidos eram marginais e que, se tinham apanhado nas ruas, aquilo não era 

digno de registro, já que era tão somente uma demonstração popular de revolta e de 

antecipação de justiça. 

Muitos desses policiais civis riram enquanto relatavam como os presos 

chegavam machucados, se sentindo constrangidos por não terem a mesma 

receptividade de um colega de profissão, no caso, a do autor. 

Dessas entrevistas informais, diversas outras ocorrências envolvendo 

espancamentos por justiçamento foram relatadas, mas como não havia provas 

suficientes da sua veracidade, e tampouco se estariam ou não repetidas com os 

                         
10 Expressão pejorativa utilizada pelos policiais do Rio de Janeiro para definir crianças oriundas das 
áreas mais pobres da cidade. 
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dados já obtidos pelas reportagens de jornais, foi decidido deixar esses casos 

narrados de fora do presente trabalho. 

Na mesma vertente, pode-se perceber que os agressores nos casos de 

linchamento dificilmente são investigados, chegam a julgamento ou são condenados. 

Na situação real acima narrada, apesar de um dos agressores haver sido preso em 

flagrante e ser registrado na polícia judiciária que outras pessoas agrediram a vítima, 

nenhum ato investigativo foi efetivamente realizado para identificar os demais 

criminosos.  

E pior, a criança vitimada foi custodiada em um abrigo municipal pelo 

Conselho Tutelar, levando consigo um encaminhamento para a realização do 

necessário exame de corpo de delito para provar as agressões, o que, por óbvio, 

acabou nunca sendo realizado, enquanto o agressor saiu livre após o registro 

policial, pelos benefícios da Lei 9.099, e amparado e apoiado abertamente por 

amigos e vizinhos, que criticavam e ridicularizavam quem perpetrou a prisão.  

Dois anos depois, em 2018, ao proceder à Delegacia Policial em que o caso 

fora registrado, pode ser fisicamente constatado, pelo acompanhado eletrônico da 

ocorrência através do sistema da PCERJ, que o processo contra esse agressor 

nunca foi instaurado, indo e retornando do Ministério Público para a distrital por 

diversas vezes.  

Ou seja, a impunidade foi perpetuada nesse caso como em tantos outros, 

com a diferença de que em ao menos nesse já havia um agressor preso em 

flagrante. 

Natal (2012) revela números alarmantes sobre a impunidade dos agressores. 

Nos 589 casos que pesquisou nos últimos 30 anos na região metropolitana de São 

Paulo, em apenas um deles os agressores foram a julgamento.  

Em praticamente todos os episódios de linchamento pesquisados nesse 

trabalho, aqui no Rio de Janeiro, apenas o crime perpetrado pelo agredido foi 

registrado.  

Quando existe o registro das agressões e o caso não teve grande 

repercussão na mídia, normalmente são realizados somente os procedimentos 

cartorários iniciais da ocorrência na delegacia, sem proceder a uma investigação 

verdadeira contra os agressores. 
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Além disso, como não existe uma tipificação no Código Penal para o 

linchamento, como já narrado, os casos acabam por ser mascarados, sendo 

classificados nos dados estatísticos criminais como lesões corporais ou homicídios.  

Somente a imprensa noticia os casos de linchamento dando essa 

denominação, o que faz com que a única fonte de consulta confiável para qualquer 

pesquisa sejam os jornais. E somente os jornais, devido à repercussão social e a 

preocupação da polícia em dar uma resposta à mídia, em um caso específico, 

acabam por fazer com que um ou outro linchador sejam identificados e punidos.  

No presente trabalho foram identificados pouquíssimos casos solucionados. 

Um desses casos solucionados foi o do linchamento em que houve uma grande 

repercussão, sendo noticiado em todo o Brasil (o do jovem preso a um poste no 

Flamengo).  

Os outros três casos resolvidos foram aqueles em que os linchados 

acabaram morrendo. Em um deles, (o do vendedor morto em Ipanema) havia 

imagens gravadas do crime, onde se podia identificar facilmente três pessoas. Dos 

mais de dez linchadores, somente estes três foram identificados, mesmo assim por 

terem se apresentado à Polícia Civil. As investigações então se deram como 

encerradas.  

Os outros dois casos de linchamento com morte que se chegou aos 

culpados foram dentro de unidades do Departamento de Ações Socioeducativas 

(DEGASE), uma espécie de centro de apreensão e recuperação de jovens infratores. 

Em ambos os casos, tendo em vista ser uma unidade fechada, foi fácil identificar os 

autores do crime. 

A impunidade nos linchamentos, por mais violentos que sejam, se tornou 

uma máxima garantida pela atitude dos próprios agentes estatais, os quais, também 

movidos por sentimentos de insegurança e revolta, e a percepção de um descontrole 

da violência, acabam por outorgar, direta ou indiretamente, esses crimes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A presente pesquisa teve como objetivo investigar e entender as possíveis 

relações entre a leniência e a indiferença dos agentes estatais, notadamente dos 

policiais, na impunidade existente nas ações de linchamento, bem como na falta de 

políticas públicas levadas adiante pelo Estado. Esses dois fatores podem ser 

utilizados para se inferir o porquê do Brasil ser um dos países, ou o país, que mais 

lincham no mundo.  

O estudo foi voltado ao Rio de Janeiro, tomando o recorte dos anos de 2013 a 

2018, sendo este estado identificado preteritamente como o segundo da federação 

com maior número de casos de linchamentos. 

Os linchamentos não são novidade mundial, coexistindo com a história da 

humanidade e se difundindo em momentos de conflitos sociais maiores e/ou 

escalada no sentimento de insegurança das pessoas.  

Em países como os Estados Unidos, onde o próprio nome linchamento foi 

criado, tais ações votaram-se a práticas de uma afirmação de poder de grupos 

racistas, que buscavam atingir os negros a fim de amedrontá-los e manter seu 

domínio político e cultura.  

As práticas dos linchamentos estadunidenses voltaram-se não somente para a 

modalidade de mob lynch, ou seja, aquela onde pessoas no repente e 

momentaneamente se juntam para realizar um ato de justiçamento, mas 

principalmente de justiceiros (vigilantes), criando grupos como a Ku Klux Klan, onde 

indivíduos se reuniam para atacar o negro que fosse acusado de cometer delitos, ou 

mesmo sem qualquer motivação, apenas para firmar seu poder racial. 

Também no Brasil a história é repleta de relatos de linchamentos. O caso mais 

antigo de um linchamento encontrado no país ocorreu no final do século XVI, em 

1585, em Salvador, onde um índio foi linchado por outros índios, os quais 

aparentemente o viram como uma ameaça ao fundar uma aldeia jesuítica e se auto 

declarar Papa.  

Assim como nos Estados Unidos até a abolição da escravatura, e por um 

período de tempo posterior, os linchamentos tinham preceitos raciais. Eram 

linchados negros e aqueles que os defendessem, bem como os que defendessem 

ideias abolicionistas. 
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Os linchamentos são, em resumo, a prática da condenação de um indivíduo 

por outros, sem um julgamento apropriado e sem qualquer garantia de defesa, 

sendo a punição muitas vezes pior e mais violenta do que o próprio ato que o 

linchado é acusado. As ações de linchamento são voltadas quase sempre a 

portadores de determinados estigmas, como físicos ou de caráter, sendo o racial e o 

moral o que prevalecem, mesmo que em escala pequena, sobre outras 

características dos linchados. 

Nos casos contemporâneos brasileiros, diferentemente da história 

relativamente norte americana, não se pode afirmar que fatores raciais sejam o 

paradigma principal nos linchamentos. Pesquisas recentes apontam que 

aproximadamente metade dos linchados são brancos e a outra metade são de 

negros e pardos.  Além disso, é comum que negros linchem brancos ou mesmo 

negros, o que poderia ser um sinal de descaracterização do fator racial, apontando, 

em verdade, mais para o fator moral como pré-requisito para o espancamento.  

Com as devidas análises, pode-se perceber que os linchamentos são uma 

modalidade de ação criminosa histórica no Brasil que cresce pari passu à violência, 

à insegurança e ao sentimento coletivo de impunidade, assim como citado em outras 

partes do mundo e durante a história ocidental. 

Apesar das duas modalidades existentes de linchamento - o mob lynching e o 

vigilantismo - esta última ocorre em menores proporções em nosso país, apesar de 

haver aumentado a notícia em relação a esses casos nos últimos anos, com a prisão 

de gangues voltadas contra determinados grupos sociais, sejam eles negros, gays, 

marginais etc.  

Já o mob lynching teve incremento após os períodos de repressão estatal, se 

acirrando com fim da ditadura militar graças à uma sensação crescente de 

insegurança e impunidade, tanto em relação aos criminosos, quanto sobre a própria 

ação quase inexistente dos agentes do estado, notadamente os policiais, em 

desfavor dos justiçamentos. 

As ações perpetradas nesses delitos, a depender do seu resultado, tem 

tipificação penal na legislação brasileira e na de outros países analisados, como nos 

Estados Unidos e Moçambique. Entretanto, tendo em vista não haver uma tipificação 

própria para o crime de linchamento, são definidos como lesões corporais ou 

homicídio, ficando os dados invisíveis para análises, sendo necessário à sua tomada 

em outras fontes que não as estatais. 
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Para agravar a situação da subnotificação dos casos, a legislação passou a 

exigir que lesões corporais leves fossem precedidas de representação da vítima, ou 

seja, todas as lesões que não tenham relação de causa e efeito na incapacidade 

física para as ocupações habituais por mais de 30 dias; perigo de vida; debilidade 

permanente de membro, sentido ou função; aceleração de parto; incapacidade 

permanente para o trabalho; enfermidade incurável perda de membro, deformidade 

permanente ou aborto. 

Dificilmente um indivíduo que foi detido cometendo algum ilícito irá 

espontaneamente se manifestar em sede policial a fim de que seja instaurado 

inquérito para apurar as agressões de que foi vítima. Mais difícil ainda será que o 

policial tome as providências necessárias para o registro. E praticamente impossível 

que, mesmo que se registre a agressão, ocorra qualquer investigação a fim de 

localizar os agressores. 

Convém novamente destacar o caso de um homem vítima de cárcere privado e 

agressões no bairro do Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro. Esse homem foi 

confundido com um assaltante, amarrado e espancado no meio da rua, sendo salvo 

por uma guarnição da Polícia Militar e conduzido à delegacia.  

Entretanto, mesmo sendo o caso noticiado na imprensa, ao invés da polícia 

judiciária tomar providências, a autoridade policial registrou a ocorrência como um 

fato atípico, ou seja, a não existência de qualquer delito. Assim, se essa indiferença 

estatal ocorreu com alguém inocente, ou seja, que não tinha cometido qualquer ato 

criminoso, indivíduos notadamente delinquentes terão uma barreira praticamente 

intransponível para terem suas agressões investigadas ou tampouco registradas. 

Dessa feita, a tomada de dados no presente trabalho ocorreu graças às fontes 

jornalísticas, pois mesmo que fossem realizadas idas a campo abrangendo todas as 

delegacias distritais do estado do Rio de Janeiro, sem ao menos uma data e um 

resumo dos fatos, seria simplesmente impossível filtrar qualquer tipo de informação 

sobre linchamentos. Até porque esses fatos, repita-se, não são em sua maioria 

absoluta nem registrados.  

Assim, os jornais se demonstram a fonte mais consistente de acesso aos 

dados sobre as ações pesquisadas, mesmo que evidentemente defasadas tendo em 

vista somente uma pequena parte delas chegue ao conhecimento da mídia. 

De todos os casos analisados, apenas 07 tiveram inquéritos policiais instaurados. 
Desses, nos casos de homicídio, que foram seis, a polícia civil deve, 
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obrigatoriamente, instaurar inquérito. Já nas situações em que ocorreram somente 
lesões corporais, apenas 01 único inquérito foi instaurado. 

Um caso em Araruama que repercutiu na imprensa, apesar de centenas de 

pessoas quererem executar o linchamento e agredir as vítimas, teve apenas uma 

mulher presa, porém em flagrante pelos policiais militares, onde um deles acabou 

ferido. A presa portava gasolina e um isqueiro, visando queimar o carro das vítimas, 

e agrediu um dos policiais militares, que efetuaram sua prisão. 

Dos inquéritos policiais instaurados para os crimes de homicídio, somente três 

deles, ou seja 50%, foram solucionados. Mesmo assim, convém destacar que 

nesses três casos não havia qualquer dificuldade na investigação, já que dois deles 

ocorreram em uma unidade de internação de menores, um local restrito e vigiado.  

O outro caso, ocorrido em Ipanema, bairro nobre do Rio, foi filmado por 

câmeras de segurança, tendo três dos acusados se entregado voluntariamente à 

polícia. Estes mesmos acusados se apresentaram pois apareciam nitidamente nas 

imagens gravadas, as quais foram veiculadas em diversos jornais impressos e 

televisionados. Entretanto, de acordo com a imprensa e pelas filmagens, ao menos 

mais sete pessoas participaram das agressões, as quais nunca foram localizadas. 

Do único inquérito instaurado para o crime de lesão corporal e cárcere privado, 

o do jovem preso ao poste com uma tranca de moto no bairro do Flamengo, e que 

houve repercussão nacional, a polícia civil chegou aos culpados. Mesmo assim, 

segundo a imprensa, entre dez e vinte pessoas teriam praticado os crimes, mas tão 

somente quatro indivíduos foram indiciados.  

Nem mesmo o caso em que houve a participação direta do autor desse 

trabalho, com um indivíduo preso em flagrante, se desdobrou em qualquer ato 

punitivo estatal.  

O detido se utilizou dos benefícios da Lei 9.099/95, se comprometendo a 

comparecer em juízo, e não ficou mais tempo na delegacia do que o necessário para 

a sua oitiva e das testemunhas.  

A criança espancada não foi devidamente encaminhada imediatamente para 

exame de corpo de delito a fim de constatar as lesões corporais, o que serviria para 

a comprovação do fato, sendo recolhida em um abrigo e logo após fugindo.  

Finalmente, por dois anos, o Ministério Público e a Polícia Civil remeteram, 

entre si, o termo circunstanciado, não tendo o Parquet, até hoje, realizado a 

denúncia ou mesmo feito proposta de transação penal.  
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Não houve qualquer tipo de investigação instaurada para apurar os outros 

indivíduos que espancaram a criança, mesmo tendo sido informado na delegacia na 

data do fato que haveria, no local, câmeras de segurança que pudessem identifica-

los. 

Em que pese as declarações na entrevista do inspetor Francisco Chao, sobre a 

naturalidade na instauração de inquéritos com pessoas vítimas de linchamentos, os 

dados apurados nas próprias delegacias da Polícia Civil não demonstraram essa 

realidade. 

A impunidade seja talvez um dos fatores de maior destaque nessa modalidade 

criminosa. E é exatamente por não existir a tipificação como crime, que torna mais 

fácil que atos de linchamento não apareçam nas estatísticas criminais oficiais e que, 

assim, não ocorra uma cobrança por parte da imprensa ou de órgão dos direitos 

humanos na elucidação desses delitos, que ficam invisíveis socialmente.  

Não fosse a mídia expor claramente os linchamentos, definindo bem a narrativa 

nos casos apresentados pelo seu modus operandi, não haveria informação alguma 

sobre a existência dessas ações. 

Voltando às características dos linchamentos, as ações de mob lynching se 

originam de grupos heterogêneos, com conexões de vizinhança, se reunindo de 

modo fortuito ao identificarem possíveis pessoas que lhes apresentem riscos, 

mesmo que imaginários. Os indivíduos se reúnem rapidamente adquirindo 

características próprias das multidões, tais como aumento da violência, descontrole, 

sensação de invisibilidade etc, assim como afirma Le Bon. 

A ação dos linchadores ocorre, de forma geral, do mesmo modo em todos os 

casos, em um roteiro rotineiro que lembra os suplícios promovidos pelos Estados 

monárquicos em desfavor dos condenados.  

Em verdade, a própria finalidade do linchamento é idêntica a dos suplícios, 

visando transformar o corpo do indivíduo em coisa e dele dispor de forma punitiva e 

exemplar, como uma purgação de pecados e uma afirmação do poder, se não o 

Estatal, o comunitário. 

Os processos ritualísticos realizados durante o linchamento, desde o evento 

ocorrido com o índio Antônio Tamandaré até os dias de hoje, como demonstram 

diversos casos filmados e exibidos na internet, demonstram uma forte ligação com 

características inquisitivas católicas, tendo o corpo do indivíduo como alvo primeiro 
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da ação punitiva e, então, sua própria alma, que deverá purgar seus pecados 

posteriormente, com o sofrimento, após a sua morte.  

Com isso, a população sente retomar o poder que confiou ao Estado e que, por 

uma atitude omissiva, acabou não sendo exercido, permitindo assim que as 

“pessoas de bem”, expressão utilizada pelos próprios agressores e defensores 

dessas ações, se sintam constantemente ameaçadas e inseguras. Não há, da 

mesma forma, qualquer sentimento de vergonha ou culpa, já que são amplamente 

apoiados por parte considerável da sociedade.  

Esses crimes são um desafio às relações contratualistas sociais apresentadas 

por Hobbes e a perda da vergonha em agir conforme determinados preceitos éticos, 

que já não são mais acreditados pelo indivíduo, como bem explica Tugendthat 

(1997). 

 Martins (Ibidem, pos. 121) afirma que em casos de linchamentos “é a justiça 

da rua disputando autoridade com a justiça dos tribunais”, num movimento pendular 

entre o legal e o ilegal, bom e mau, certo e errado. 

No contexto da análise daqueles que são vítimas em potencial das ações de 

linchamentos, desmistificando a representação popular de que ocorreria sempre 

com indivíduos negros e pobres, os dados existentes são contrários a essa 

afirmativa, demonstrando que há uma relação, segundo as pesquisas, de quase 

igualdade entre brancos e afrodescendentes.  

Entretanto, nos casos em que os indivíduos são mortos, em mais de 70% os 

óbitos ocorrem entre os negros, possibilitando uma inferência de que nesse 

momento fatores raciais possam ser determinantes para decidir quem ‘merece’ ser 

poupado da pena capital ou não. Nesse viés, percebe-se que o entendimento da 

turba enfurecida de que negros mereçam castigos maiores que brancos é fator para 

a prática da última consequência possível do linchamento, qual seja, a morte da 

vítima.  

Com o aumento da percepção de violência existente nos anos pós-ditadura 

militar, aliada à densidade populacional e à desigual de distribuição de renda nos 

grandes centros urbanos, pode-se entender as possíveis causas do aumento das 

ações de linchamento. Em média há notícias, segundo Martins, de que ocorra um 

caso a cada 3 dias no país, num aumento estatístico desde o fim da década de 

1980. 
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Apesar de não existirem dados confiáveis, os casos pululam nos noticiários 

nacionais. A quantidade de brasileiros que se estima terem participado ao menos 

uma vez de ações de linchamento - em torno de um milhão a um milhão e meio - 

nos permite afirmar que essa modalidade criminosa deixou de se tornar uma mera 

anomia de pequenos grupos isolados e vem se tornando, cada vez mais, uma 

realidade social cotidiana. 

Além disso, os casos de linchamento têm uma característica peculiar e 

perigosa, que é a sua multiplicação. Onde eles ocorrem tende a que outros também 

ocorram, numa espiral de violência e impunidade.  

O efeito copycat, que é caracterizado por uma notícia veiculada em um jornal 

instigar a que outros indivíduos cometam crimes semelhantes àqueles, é um dos 

fatores que podem propiciar, ainda mais, o aumento dos casos. Se antes o efeito 

copycat estava restrito as áreas de circulação dos jornais regionais, hoje esse 

fenômeno pode ocorrer a longas distâncias, pois as mídias digitais proporcionam 

atingir milhões de pessoas em qualquer parte do mundo. E os próprios linchadores, 

ao filmarem suas ações e postarem em sites na internet propiciam uma 

espetacularização mórbida daquele advento nefasto, que pode ser admirada e 

seguida por outras pessoas. 

Aliado a isso, o fato de que os que sofrem o linchamento são, muitas das 

vezes, também criminosos, parece converter para uma aparente conveniência do 

próprio Estado via seus agentes, que se mostram na maioria dos casos lenientes e 

omissos, devido a uma série de fatores já narrados.  

Em que pese a existência de uma infinidade de crimes a serem apurados no 

Brasil, as ações de linchamento nem ao menos são registradas; quiçá aprofundada 

qualquer persecução criminal que leve à prisão e a condenação de quem realiza tal 

barbárie. Esse fator, por si só, já tornaria tais ações atraentes e promissoras para 

indivíduos propensos à violência como forma de resolução da criminalidade ou de 

outros conflitos sociais, devido à falta de preocupação de qualquer punição que 

porventura pudesse ocorrer. 

Apesar de legislações penais não reduzirem delitos, elas podem proporcionar 

uma visibilidade maior para os casos e a criação de políticas públicas voltadas a sua 

diminuição.  A cobrança de organizações e atores, particulares ou políticos, voltados 

aos direitos humanos, também seria fator preponderante para o arrefecimento 

dessas ações.  
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Como exemplo nesse trabalho foi comparada a lei do feminicídio, que pode ter 

as justificações para a sua criação transmutadas para os casos de linchamentos. 

Mas é coerente citar, do mesmo modo, a Lei Maria da Penha, tão importante para a 

visibilidade dos crimes perpetrados contra as mulheres e sua proteção, seja através 

de ações policiais e judiciais, seja através de políticas públicas adotados pelo 

Estado. 

Assim, um primeiro passo para a mitigação desses eventos poderia ser a 

tipificação deles como crime ou, ao menos, uma classificação específica nas 

estatísticas das Secretarias de Segurança do país. Uma das duas providências 

proporcionaria de imediato dados fidedignos, os quais poderiam servir para ações de 

polícia investigativa - levando os criminosos a julgamento - e de políticas públicas de 

advertência e conscientização. 

Como nesse caso o crime é perpetrado por pessoas com características 

sociais heterogêneas, principalmente que se classificam e são classificados como 

cidadãos “de bem”, o medo da punição e de ser exposto perante outros membros da 

sociedade como um criminoso, voltando ao sentimento estudado de vergonha 

pública, poderia ser elemento para aplacar os casos de linchamento, ao menos em 

áreas com maior controle estatal, interrompendo sua característica de multiplicidade. 

Nesta linha, é preciso que a sociedade não se imobilize com os efeitos 

danosos da violência. É imprescindível diminuí-la ao invés de fomentá-la. Apesar 

dos linchamentos serem crimes quase sempre invisíveis, eles nos demonstram que 

indivíduos comuns da nossa sociedade podem, em um repente, tomar para si o 

poder estatal e agir das formas mais cruéis contra qualquer cidadão – inocente ou 

culpado -, independente de fatores raciais, étnicos ou de renda, em um processo 

anticivilizatório. 

O Brasil precisa sair da inércia em relação aos casos de linchamento. Os 

agressores devem ser responsabilizados a fim de que outros se intimidem em 

realizar ou apoiar tal barbárie. E finalmente, é imprescindível tabular dados atuais e 

concretos para que possam dar subsídios à implementação de políticas públicas que 

desestimulem o justiçamento e fortaleçam as instituições responsáveis por fazer 

cumprir as leis.  
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