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RESUMO  

  

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma analise crítica de como o colonialismo teve 

um papel fundamental nas construções dos aspectos sociais e raciais do negro na sociedade 

brasileira e, mesmo após séculos, vivemos sob o manto que restou do colonialismo, podendo 

ser traduzido na existência do racismo institucional e da seletividade penal, havendo uma 

arbitrariedade na aplicação da lei conforme os elementos raciais que são moldados pela 

sociedade. Sob esta premissa, é analisado o caso do Rafael Braga, um jovem negro, preso nas 

manifestações de 2013 que ocorriam na cidade do Rio de Janeiro, portando duas garrafas de 

Pinho Sol e uma de agua sanitária, e devido a atuação punitiva estatal e ação discriminatória 

dos policiais, este foi preso e condenado mesmo diante de diversas provas contrárias a arrimar 

um decreto condenatório, tendo neste caso o mais puro racismo institucional traduzido no 

sistema penal brasileiro. 

  

Palavras-chave: colonialismo; racismo; seletividade penal; sistema penal brasileiro.  
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ABSTRACT  

  

The present work aims to make a critical analysis of how the colonialism had a fundamental 

role in the construction of social and racial aspects of black people in brazilian society and, 

even after centuries, we live under the remaining mantle of colonialism, can be translated into 

the existence of institutional racism and criminal selectivity, there is an arbitrariness in the 

application of the law according to the racial elements that are shaped by society. Under this 

premise, is analyzed the case of Rafael Braga, a young black guy, arrested in manifestations in 

2013 that occurred in the city of Rio de Janeiro, carrying two bottles of Pinho Sol and one of 

sanitary water, and the state punitive action and the discriminate action of the cops, he was 

arrested and condemned even in the face of various evidences contrary to bringing a 

condemnatory decree, having in this case the purest institutional racism translated into the 

brazilian penal system.  

Keywords: colonialism, racism; criminal selectivity; brazilian penal system.   
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1. INTRODUÇÃO  

  

Visitar o passado é fundamental para entender o presente, com base nisso, ao 

compreendermos a construção do Brasil podemos compreender o cenário atual que 

constitui esta sociedade. As transformações que a colônia brasileira passou por meio 

das ações empregadas por Portugal modificou toda estrutura do Brasil bem como do 

continente africano, vindo a ser um berço de diversas violências físicas e sociais que 

persistem até os tempos atuais. 

O processo de colonização teve um papel fundamental na construção dos aspectos 

estruturais da sociedade brasileira, uma vez que a escravidão apresentada no Brasil foi 

fundamentada no ideal de supremacia racial e com fundamentos religiosos. Após 

séculos de genocídio do povo negro, em 1888, foi sancionada a Lei Aurea, assinada 

pela Princesa Isabel, não como um ato de benevolência mas, um ato disfarçado de 

interesses políticos e econômicos pois, embora libertassem os negros escravos, na 

prática demonstrou que o tipo de liberdade ofertada não seria de plena eficácia. 

As dificuldades para o povo negro, pós abolição, foram tão vastas quanto o que 

acontecia no período colonial, pois não houve uma política de inserção do negro na 

sociedade, pelo contrário, houveram diversas políticas raciais com cunho 

segregacionista, a partir desse ponto constatamos que as influências de ideais racistas, 

desenvolvidos pré e pós abolição da escravidão, construiu um caminho difícil para a 

ascensão e o reconhecimento dos negros e como os aspectos sociais e raciais têm 

grande influência na forma que o direito penal é aplicado, na realidade do sistema penal 

brasileiro. 

Este trabalho partiu da necessidade de conhecer melhor os efeitos que o 

colonialismo e o racismo institucional têm no sistema penal brasileiro sob a análise de 

um caso concreto uma vez que, o Estado se posiciona de maneira inquisitorial e em 

desrespeito aos princípios constitucionais e aos pressupostos legais, aplicando um 

direito arbitrário e seletivo. 

Diante disso, o caso do Rafael Braga é analisado sobre a premissa de um sistema 

penal brasileiro defensor de uma política segregacionista, isso é traduzido nos diversos 

atos que circunda a condenação de Rafael.  
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Nesses termos, o primeiro capítulo visa apresentar um contexto histórico do 

período colonial e pós-colonial, no que tange a visibilidade, do negro na sociedade 

brasileira; os caminhos traçados pela legislação até a decretação da abolição da 

escravatura e, posteriormente, as políticas que envolveram e determinaram os aspectos 

sociais e raciais no Brasil. 

No segundo capítulo, é feito uma análise, com base na criminologia e suas teorias, 

da aplicação de questões sociais e raciais para definir o crime e o potencial criminoso 

e como tais políticas são aplicadas no sistema penal brasileiro que são combinadas com 

o racismo institucional, advindo de séculos de ideais de supremacia racial, assim, 

constituindo o que entendemos, por hoje, do sistema penal brasileiro.  

No terceiro capítulo, será analisado o caso de Rafael Braga, na qual será narrado 

as questões pertinentes aos processos que este responde relativo ao porte de material 

explosivo e aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, fazendo uma 

relação com o racismo institucional e o sistema penal brasileiro.  

Por fim, saliento que o confronto da temática racial com o sistema penal brasileiro 

se faz necessário uma vez que, os elementos históricos constituindo os aspectos sociais 

e raciais da sociedade são refletidos no direito e na aplicação dos seus institutos legais, 

assim, para impulsionar uma mudança social, a necessidade da desconstrução da 

decolonialidade do poder e do racismo institucional é fundamental para a construção 

de um sociedade em respeito ao Estado Democrático de Direito instituído pela 

CRFB/88.  
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2. CAPÍTULO I - DA COLONIALIDADE DO PODER: ASPECTOS 

SOCIAIS E RACIAIS DO NEGRO NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

  

A colonização tem como base a exploração de mão de obra local e dos recursos naturais, 

tendo o Brasil sofrido com o colonialismo a partir do ano de 1500, o qual iniciou-se com a 

exploração do Pau Brasil a partir do século XVI e mais tarde com a produção de açúcar para 

exportação, embora a exploração do pau brasil continuou até início do século XVII, a 

produção de açúcar foi a atividade econômica mais rentável para Portugal. A atividade 

açucareira no Brasil, com este viés econômico, foi o marco da colonização, uma vez que o as 

terras brasileiras passaram a ser vista como potência econômica sendo assim um local a ser 

instalado centros de comércios, povoados e engenhos, sendo de grande interesse de Portugal 

estabelecer o domínio definitivo dessas terras. 

Segundo o autor peruano, Aníbal Quijano1, a colonialidade do poder advém da estrutura 

que a sociedade colonizadas vivenciaram, isso significa que, a compreensão da formação do 

Brasil, após a chegada de Portugal e os anos seguintes da manutenção destes em solos 

brasileiros é fundamental para o entendimento das estruturas sociais que vemos hoje, 

principalmente, para entender o papel do negro nessa sociedade, aplicando o entendimento de 

Quijano na perspectiva brasileira. 

Logo, temos a construção do Brasil com base no trabalho escravo - indígena e negra-, 

atenta-se que,  incialmente, explorou-se a mão de obra local e ao decorrer dos anos, com as 

intensas lutas entre os indígenas e os colonizadores, as quais resultaram em diversas mortes, 

e por consequência a população indígena foi dizimada, diminuindo drasticamente; a 

escravidão indígena cessou devido a manifestação da Igreja Católica, que possuía grande 

poder político e econômico na época. Pouco após esta decisão da Igreja em enviar os jesuítas 

para o Brasil a fim de evangelizar os índios, a violência dos colonizadores atravessou o 

Atlântico ao invadirem o continente africano – onde já haviam diversas colônias portuguesas 

                                                
1 QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Argentina: Gráficas y el 

Servicios, 2000. 
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-  com o intuito de traficar negros para o Brasil, para servi-los como mão de obra escrava para 

os donos de engenho, dando início a um dos maiores genocídios da população negra. 

No trecho a seguir, Abdias do Nascimento, retrata o papel do negro na era colonial no 

Brasil, o papel desempenhado por este na ascensão e construção do país: 

“O papel do negro escravo foi decisivo para os começos da história econômica de um pais 

fundado, como era o caso do Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista. Sem o 

escravo a estrutura econômica do país jamais teria existido. O africano escravizado 

construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra da sua espinha dorsal, 

quando ao mesmo tempo seu trabalho significava a própria espinha dorsal daquela 

colônia. Ele plantou, alimentou e colheu a riqueza material do país para o desfrute 

exclusivo da aristocracia branca. Tanto nas plantações de cana-de-açúcar e café e na 

mineração, quanto nas cidades, o africano incorporava as mãos e os pés das classes 

dirigentes que não se auto degradavam em ocupações vis como aquelas do trabalho 

braçal.”2 

O colonialismo brasileiro desempenha um papel importante na definição dos aspectos 

sociais e raciais, que persistem nos dias atuais já que a escravidão foi abordada como a 

supremacia de uma raça sob outra, criaram um imaginário de inferioridade do povo 

escravizado diante de uma falsa ideologia de supremacia racial, tornando-se a base para a 

construção social do país. Como bem salienta Bernadino Costa & Ramón Grosfoguel, no 

trecho:  

“No discurso colonial, o corpo colonizado foi visto como corpo destituído de vontade, 

subjetividade, pronto para servir e destituído de voz (hooks, 1995). Corpos destituídos 

de alma, em que o homem colonizado foi reduzido a mão de obra, enquanto a mulher 

colonizada tornou-se objeto de uma economia de prazer e do desejo.” 3 

Os escravos não eram vistos como seres humanos, eram tratados como mercadoria, sendo 

que seus aspectos físicos determinavam seus valores, logo, dentro de uma pirâmide social, os 

escravos constituíam a base, sendo o topo o senhor de engenho. E isso reflete em todos os 

campos da estrutura da sociedade. Para entendermos a dimensão desta estrutura e quais são as 

consequências na atualidade, faz mister mencionar alguns atos na nossa história que construiu 

                                                
2 NASCIMENTO, Abdias do. O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de um racismo mascarado. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 49-50. 
3  COSTA Bernadino, J.; GROSFOGUEL R. Decolonialidade e perspectiva negra. Revista Sociedade e 

Estado, vol. 31, nº 1, jan/abril 2016, p. 19.  
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esta estrutura, “ocorre que nenhum cientista ou qualquer ciência, manipulando conceitos como 

fenótipo ou genótipo pode negar o fato é concreto de que no Brasil a marca é determinada 

pelo fator étnico e/ou/ racial.”4,  muito bem salientado por Abdias do Nascimento, os aspectos 

raciais foram determinantes para o desenvolvimento do Brasil. 

No período de 1530 a 1535, os primeiros negros-africanos foram trazidos acorrentados 

em navios negreiros para o Brasil, percorreram longos meses até chegarem nessas terras e 

serem vendidos nos portos brasileiros a homens brancos que iriam explora-los, de todas as 

formas possíveis. Com a intensa atividade açucareira, expandido pela região nordeste do país, 

fez com que os portugueses notassem que necessitavam de mais mão de obra, logo, o tráfico 

negreiro aumentou em proporções extensas. Conforme mencionado por Abdias do 

Nascimento, “por volta de 1530, os africanos, trazidos sob correntes, já aparecem exercendo 

seu papel de "força de trabalho"; em 1535 o comércio escravo para o Brasil estava 

regularmente constituído e organizado, e rapidamente aumentaria em proporções enorme”.5 

Estes negros - homens, mulheres e crianças - trazidos do continente africano,  eram 

enclausurados como animais nos porões dos navios, que eram tão lotados e sem qualquer 

ventilação que o calor era insuportável, eram sujeitados a comerem entre as próprias fezes, já 

que não havia banheiros que pudessem usar; bebiam uma quantidade infame de água, eram 

torturados, estuprados e muitos morreram antes de chegar em terra pois as condições as quais 

eram submetidos nos navios negreiros eram tão cruéis que não havia corpo que suportasse. 

Embora lutassem, como foi o caso do navio Amistad 6 , ainda sim muitos negros 

desembarcaram em terras colonizadas; apesar de não ter dados concretos estima-se que mais 

de 5.000.0007 de negros vieram para terras brasileiras traficados como escravos, segundo 

dados do Slave Voyage8. Ressalta-se que muitos dos escravos embarcados, não chegavam a 

desembarcar sendo descartados no mar, como se suas vidas não valessem nada.  

                                                
4 Ibidem item 1, p. 42. 
5 NASCIMENTO, Abdias do. O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de um racismo mascarado. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 48 
6 Amistad foi um navio negreiro, comandado pelos espanhóis, que tinha como destino o Estados Unidos e 

que após uma rebelião que resultou várias mortes, os negros aprisionados conseguiram a posse do navio, 

mas ainda sim foram levados para o Estados Unidos e foram processados por assassinatos tendo ganhado 

a liberdade pela Corte Americana, uma vez que já havia um acordo entre a Espanha e a Inglaterra que 

proibia o tráfico de escravos. 
7 Tabela referente a estes dados constantes no anexo A. 
8  Projeto que consiste analisar o tráfico negreiro transatlântico, contendo um banco de dados com as 

informações reunidas, também em versão online. Disponível em: http://slavevoyages.org/. Acessado em: 

04 nov. 2017. 

http://slavevoyages.org/
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Nota-se que o Brasil foi o país que mais executou o tráfico de escravos9, tendo realizado 

em todos os períodos desde 1501 a 1875, mesmo após a promulgação da Lei Eusébio de 

Queiroz, a qual determinou o fim do tráfico de escravos em 1850, ainda sim é notório que não 

foi efetivo a lei, visto que, embora menor, não cessou a traficância de escravos. 

 

Castro Alves, poeta brasileiro, em 1869 escreveu um poema nominado “Navio Negreiro”, 

na qual declama em seus singelos versos o martírio das embarcações que ainda navegavam 

pelos mares com diversos negros em seus porões:  

“E ri-se a orquestra irônica, estridente...   

E da ronda fantástica a serpente    

Faz doudas espirais ...   

Se o velho arqueja, se no chão resvala,   

Ouvem-se gritos... o chicote estala.   

E voam mais e mais... 

Presa nos elos de uma só cadeia,   

A multidão faminta cambaleia,   

E chora e dança ali!   

Um de raiva delira, outro enlouquece,   

Outro, que martírios embrutece,   

Cantando, geme e ri! 

No entanto o capitão manda a manobra,   

E após fitando o céu que se desdobra,   

Tão puro sobre o mar,   

Diz do fumo entre os densos nevoeiros:   

"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!   

Fazei-os mais dançar!..."10 

 

                                                
9 Conforme dados constantes na tabela referente ao tráfico de negros constante no anexo A, do presente 

trabalho, vide fl. 
10 ALVES, Castro. Navios Negreiros, 1869. Disponível em:< 

http://www.portalraizes.com/navionegreirocastroalves/>.  

http://www.portalraizes.com/navionegreirocastroalves/
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Ressalta-se que os dados apresentados na tabela do anexo A, é uma estimativa realizada 

com base em pesquisas e documentos encontrados acerca da escravidão, embora não tenha 

como precisar o número de negros que foram trazidos para o Brasil uma vez que, após a 

abolição da escravidão e a proclamação da república em 1889, o ministro da fazenda na época, 

Rui Barbosa, determinou que todos os documentos relativos a escravidão fossem queimados, 

assim, dificultou a precisão dos dados quanto a esta problemática. 

Os negros que sobreviviam a toda esta barbárie dos navios negreiros e chegavam nos 

portos brasileiros eram separados dos familiares e vendidos como peças. Além disso, eram 

marcados na pele com ferro, por aqueles que lhes compraram, sendo uma forma de mostrar 

que aquele escravo pertencia a um senhor de engenho. Quando chegavam nos engenhos, eram 

distribuídos para exercerem funções na lavoura e trabalhos domésticos. 

A partir do século XVIII, com a descoberta de minas de ouros e outros metais, a colônia 

brasileira expandiu-se tanto territorialmente quanto economicamente, assim, o tráfico negreiro 

só intensificou, uma vez que a demanda por mão de obra aumentou.   

Todos esses anos de escravidão no Brasil foram marcados com muita luta e sangue do 

povo negro africano, diversas batalhas por liberdade foram traçadas neste período, muitas 

batalhas infrutíferas, visto que o país vivia sob um ideal de terra sem lei, o qual os mais fortes 

determinavam as leis, e estes eram os homens brancos com influência econômica. 

Essa ideologia perdurou por séculos, mesmo após a chegada da Coroa Portuguesa no 

Brasil em 1808 que veio foragida devido a uma ameaça de guerra proferida pelos franceses, 

ocorre que quando a Corte chegou ao Brasil, trazendo não apenas a família real em seus 
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navios, mas, também, diversos outros portugueses como assessores, empregados, funcionários 

da Corte e afins, trouxeram a política de império para o Brasil.  

Isso significa que, diversas temáticas políticas e econômicas passaram a ser discutidas 

na Assembleia Constituinte e uma dessas pautas foi a questão escravocrata no país, embora 

houvesse cerca de 300 anos de escravidão e nunca ter sido discutido sobre o assunto 

escravocrata, o primeiro momento que este assunto foi citado foi em 1823, com José Bonifácio 

que representou na Assembleia Constituinte acerca da humanidade que deveria dar aos negros 

escravos, abordou sobre as barbáries que estes enfrentavam dos senhores de engenho e foi o 

pioneiro na abordagem contrária ao tráfico negreiro. 

Conforme José Bonifácio apresenta: 

Este comércio de carne humana é pois um cancro que rói as entranhas do Brasil, 

comércio, porém, que hoje em dia já não é preciso para aumento da sua agricultura e 

povoação, uma vez que, por sábios regulamentos, não se consinta a vadiação dos 

brancos, e outros cidadãos mesclados, e a dos forros; uma vez que os muitos escravos 

que já temos, possam, às abas de um governo justo, propagar livre e naturalmente com 

as outras classes, uma vez que possam bem criar e sustentar seus filhos, tratando-se esta 

desgraçada raça africana com maior cristandade, até por interesse próprio; uma vez que 

se cuide enfim na emancipação gradual da escravatura, e se convertam brutos imorais 

em cidadãos úteis, ativos e morigerados.11 

Foi um passo significante para a história da abolição já que pela primeira vez, em 

séculos, a questão escravocrata foi discutida, embora não tenha obtido êxito esta representação 

de Bonifácio, além dos interesses estarem eivado de cunho religioso e uma comparação com 

o ocorrido na Inglaterra, que foram os pioneiros na abolição da escravatura; ainda assim foi 

uma discussão pertinente, pelo menos no campo teórico. 

Em 1826, o Deputado Clemente Pereira, propôs um projeto lei que continha apenas três 

artigos no corpo da lei, no qual determinava a extinção do comércio de escravos em 1840, 

determinava que os navios que acomodasse escravos seriam apreendidos e vendidos e, por 

fim, mencionava que outra lei regularia uma forma de educar e empregar os negros libertos 

destes navios. Porém, antes do prazo estipulado nesta lei, em novembro do ano de 1826, Dom 

                                                
11 - A Abolição do Parlamento, Representação de José Bonifácio, vol. 1, ed. 2ª, p. 39, Brasília, 2012. 
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Pedro I firmou um acordo com o reino do Reino Unida da Grã-Bretanha, chamado de Acordo 

Anglo-Brasileiro, na qual regulamentava a abolição do comércio dos negros africanos na costa 

da África no período de três anos.  

Em 1830, o Deputado Antônio Ferreira França propõe uma lei que visa acabar com a 

escravidão no prazo de 50 anos, a lei consta que na data do dia 25 de março de cada ano, cada 

senhor libertará cinquenta avos dos seus escravos. Nota-se que a abolição do tráfico de negros 

era discutida, mas a vida dos negros escravos e a escravidão em si, não eram debatidas com a 

sensibilidade que deveria ser tratada. 

Entre os anos de 1830 a 1849 diversos projetos de leis surgiram a fim de regulamentar 

a questão da escravidão, porém, embora houvesse discussões acerca da abolição, o negro 

escravo ainda era visto e tratado como mercadoria, como objeto e não como um indivíduo de 

direitos e deveres. 

No ano de 1850, uma lei que regulamentava o tráfico de negros escravos foi sancionada 

diante de muitas “manobras” políticas serem contrárias. Ocorre que a Lei Eusébio de Queiroz, 

advém de um projeto de lei proposto em 1837, esta lei foi votada integralmente, porém o art. 

13 foi o único a ser apreciado posteriormente, exatamente o artigo que proibia o tráfico de 

negros no Brasil, ou seja, é nítido que a intenção do Império não era erradicar a escravidão e 

o tráfico, assim obstou o máximo que pode a votação desse artigo. O Ministro Eusébio de 

Queiroz solicita que este artigo seja colocado na ordem do dia da próxima sessão, houve uma 

votação secreta, no mesmo dia que o ministro propôs a inclusão do referido artigo na pauta da 

sessão, e por maioria haviam rejeitado a promulgação do artigo 13. Depois houveram emendas 

a este artigo e foi submetida a apreciação do Império, o qual sancionou e então ficou conhecida 

como a Lei Eusébio de Queiroz, já que através dele constaram, em lei, meios de repressão do 

tráfico de escravos. 

Neste mesmo ano, houveram outras propostas que visavam considerar livres todos os 

filhos de escravos, projeto proposto pelo Deputado Silva Guimarães o qual não foi julgado, 

embora houveram duas tentativas de colocar em pauta sendo apresentada na sessão apenas em 

1852; e os demais projetos abordavam sobre o tráfico de escravos. Muito se discutia na 

Assembleia sobre a relação política econômica com a Grã-Bretanha, isto teve papel 

fundamental nas propostas de leis apresentadas, e a partir desse ponto podemos compreender 
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como a inserção do negro escravo na sociedade brasileira não foi estruturada e, sim, uma tática 

política, tendo as consequências desses atos refletidos no cenário social atual. 

Em 1871 a Lei do Ventre Livre foi sancionada, o Ministro da Agricultara na época, 

Teodoro Machado Freire Pereira da Silva, que elaborou a referida lei, determinou que os filhos 

que nascessem do ventre de uma mulher escrava seriam considerados livres. O primeiro 

capítulo dessa lei trouxe in verbis: “Art. 1º- Os filhos da mulher escrava, nascidos no Império 

desde a data da lei n° 2040 de 28 de setembro de 1871, são de condição livre. (lei – art. 1o)”.  

Esta lei, conhecida também como Lei Rio Branco, teve grandes impasses na Assembleia 

conservadora a qual foi levada para votação, visto que, com a vigência da Lei Eusébio de 

Queiroz e com advento desta nova lei muitos deputados se preocuparam com o que seria da 

mão de obra no país, pois, o Brasil, expandiu-se economicamente com a produção de açúcar 

e a exploração das minas e também com a produção cafeeira, atividades estas que utilizavam 

da mão de obra escrava, então pode-se pressupor que esta lei não deixaria os filhos de escravos 

livres, sem que houvesse um benefício para esta camada que usufruía da mão de obra escrava, 

sendo assim houveram diversas considerações quanto a liberdade daquele filho. Ao lermos o 

primeiro parágrafo do artigo 1º desta Lei, notamos que as intenções quanto a abolição da 

escravidão ainda não era tangível, já que determinava o seguinte: “§ 1.º - Os ditos filhos 

menores ficarão em poder o sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a 

obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da 

escrava a esta idade, o senhor da mãe terá opção, ou de receber do Estado a indenização de 

600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No 

primeiro caso, o Governo receberá o menor e lhe dará destino, em conformidade da presente 

lei.”   

Em 1880 é apresentado o Manifesto da Sociedade Brasileira12 contra a escravidão, que 

faz duras críticas ao sistema escravocrata que persiste no país, o desrespeito com as demais 

leis instauradas que abordavam sobre a escravidão. Três anos após este manifesto, em 1883, 

houve a apresentação do Manifesto da Confederação Abolicionista para a Assembleia 

Legislativa, este foi elaborado pelo jornalista José do Patrocínio, Aristides Lobo e André 

                                                
12 Foi uma mensagem da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, criada por Joaquim Nabuco, direcionada 

ao Imperador, aos grandes latifundiários e outras pessoas com grande influência política e econômica, para 

demonstrar a insatisfação com a escravidão e a luta pela emancipação dos escravos. 
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Rebouças, com o objetivo de pedir uma solução contundente para o problema da escravidão 

persistente no país, embora diversos outros países já haviam superado tal temática, ainda mais 

com o pensamento liberal que havia se difundido neste período, o Brasil ainda continuava a 

usufruir da mão de obra escrava. O Manifesto Abolicionista aborda exatamente a questão 

econômica do Brasil frente a questão da escravidão considerando um atraso para economia do 

país, ou seja, o interesse principal quanto a abolição da escravidão é muito mais política 

econômica do que social.  

Neste mesmo ano, intensificaram as fugas dos escravos e as cartas de alforria – 

documento que concedia a liberdade ao escravo – que promoveram mais o caminho para 

abolição. Em 1885 foi sancionada pela Princesa Isabel a Lei dos Sexagenários, que tornava 

livres os escravos com mais de 60 anos de idade, com toda a movimentação na sociedade e 

com diversos políticos abolicionistas, a abolição estava mais próxima de ocorrer. 

Ressalta-se que o regime autoritário que pairava sobre o Brasil durante esse período 

possui grande relevância na colonialidade do saber, visto que a colonização predominante do 

Brasil foi a eurocêntrica, na qual havia uma carga de submissão dos povos escravizados e na 

centralidade do conhecimento já que os negros escravos não possuía escolaridade e tão pouco 

era considerados para discutirem na Assembleia questões pertinentes a população negra 

escravizada. Quijano elucida bem isto em sua obra,  uma vez que a análise sobre as 

perspectivas eurocêntricas afasta-nos de compreender a sociedade sobre o ponto de vistas de 

outras culturas, sendo notório em todos os países colononizados. 

Então, em 1888, a Princesa Isabel que ocupava o lugar de seu pai, Dom Pedro II, devido 

a uma ausência temporária deste, sancionou a Lei Aurea. Esta lei previa, de fato, a abolição 

da escravatura no Brasil já que as leis anteriores foram uma forma de amenizar a existência 

da escravidão. A Lei Aurea, proposta pelo Ministro da Agricultura Rodrigo Augusto da Silva, 

foi debatida em sessão na Assembleia Legislativa pelo período de três dias, sendo votada em 

prol da sanção, sendo enviada no mesmo dia para apreciação imperial. No mesmo dia, 13 de 

maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a lei, promovendo a abolição da escravidão.  

Observando-se a cronologia das leis até a instauração da Lei Aurea, notamos os 

empecilhos que percorreram todo o caminho da abolição, paralelamente a atuação legislativa, 

os negros escravos continuavam a lutar a fim de escaparem daquela situação desumana, as 
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leis foram pouco aplicadas na prática, embora diversas leis foram sancionadas pelo Império, 

não havia fiscalização da aplicação destas e tão pouco havia um clamor da elite da sociedade 

para que ocorresse a abolição, isso a princípio. Outro ponto relevante é que, em diversas 

propostas de leis, o cunho material, de objetificação do negro era muito presente, tendo isso 

papel fundamental no retardo do Brasil em abolir a escravidão, sendo o último país da América 

a realizar tal feito. 

A partir disso, entendemos como a estrutura do colonialismo foi fundamental para 

definir os aspectos sociais do Brasil atual, pois, embora os escravos tivessem livres, estes que 

vieram para o país sem nada e nada construíram se viram perdidos e desabrigados, então 

questiona-se que tipo de liberdade foi esta concedida uma vez que embora libertos 

continuavam aprisionados ao sistema escravocrata. A liberdade que encontramos decretada 

na Lei Áurea é aquela que foi imposta por pressão da Inglaterra e de uma massa da população 

com interesses econômicos para o Brasil e individual, essa liberdade foi concedida não por 

benevolência, mas, por interesses políticos visto que o clamor popular quanto a manutenção 

do Império não era alta e devido as pressões políticas e econômicas dos movimentos 

abolicionistas.13 

O período pós abolição pode ser definido como um período de caos, não só pela crise 

financeira que assolou o Brasil e o mundo na época, como também a falta de políticas de 

inclusão do negro na sociedade e a manutenção de práticas coloniais escravocratas. Mesmo 

que houvesse a abolição da escravidão grande parte da população foram contrários a tal 

medida, além disso, o negro sempre foi visto e abordado como objeto e não como um ser 

humano, visto como um ser que nasceu para servir e fazer trabalhos pesados, então a sociedade 

não passou por um processo de desconstrução do pensamento do negro escravo, o que 

fortificou o racismo e a violência contra a população negra. 

Ao falarmos de escravidão no Brasil também falamos sobre racismo, isto porque muitas 

das justificações para escravizar negros advêm das teses de inferioridade biológica dos negros 

e da religião. Isso perpetuou durante o período pós abolição, podemos até dizer que o discurso 

                                                
13 A Inglaterra passava pelo período da Revolução Industrial, neste momento, o ideal de mercado e de 

consumo transformou as relações da escravidão, assim, pressionam o Brasil a fim de que estes mudem a 

politica escravocrata, ocorre que houve diversos impedimentos por parte dos que detinham maior poder 

aquisitivo, o que fez tardar a abolição. Os movimentos abolicionistas, que já sofriam as influencias 

ocorridas no pioneiro da abolição da escravidão – Inglaterra -, pressionaram o Legislativo para que 

seguissem os passos da Inglaterra. 
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racista se solidificou neste período, uma vez que foi introduzido na sociedade um ideal de 

embranquecimento, o qual abordava sobre uma superioridade dos brancos e que a 

miscigenação era o melhor caminho para que tivesse uma sociedade mais evoluída, esse ideal 

foi tratado até meados do ano 1930, sendo substituído pela terminologia democracia racial 

que trata-se de uma ideia que o Brasil não é racista e vivemos uma pluralidade de etnias de 

forma harmônica e sem a estrutura de ideais raciais. 

Como narrado na obra de Abdias do Nascimento - O Genocídio do Negro Brasileiro- 

com a propagação de ideias de embranquecimento uma das medidas adotadas foi o estupro da 

mulher negra, gerando um processo de mulatização, sendo os filhos desses ocupavam cargos 

de confiança junto aos senhores, como os capitães do mato, isso ocorre devido a cor da pele 

ser mais clara, porém não branca o suficiente para que não fossem alvo da escravidão e do 

racismo. O mulato era o degrau para o branqueamento da sociedade brasileira, mostra-se claro 

o genocídio da população negra, inclusive, na era pós abolição, pois não era só a pele que 

clarearia, mas a cultura negra africana ia se perder ao pouco, como ocorreu durante a 

escravidão quando os negros foram obrigados a abandonar todas suas crenças e ideologias, 

sendo impostos os pensamentos europeu vigente na época, pois o objetivo desse ideal de 

branqueamento é “clarear” por dentro e por fora.  

Entre o final do século XIX e durante o século XX, a política nacional imigratória14 foi 

outra medida adotada para o projeto do embranquecimento, apoiado por diversos intelectuais 

e políticos da época que alegavam que com tais medidas em pouco tempo a nação seria branca, 

a ideia de extinção do negro na sociedade brasileira também foi refletida na falta de 

assistencialismo, ou seja, não havia intenção de fornecer qualquer serviço básico e 

fundamental para estes, logo após a abolição da escravidão houve uma migração da população 

negra para os morros dando origens as favelas uma vez que, pós abolição, não foram 

fornecidos qualquer incentivo e meios de ascensão desse povo, e toda essa política favoreceu 

as condições precárias existentes na favela e a marginalização do negro.  

                                                
14  Essa política, implementada logo após a abolição da escravatura, faz parte da política de 

embranquecimento do país visto que a legislação brasileira apoiou esse cunho racista implementando uma 

lei que dificultava o acesso de imigrantes africanos e asiáticos e facilitava o ingresso dos europeus, sendo 

que os imigrantes africanos e asiáticos precisavam de autorização do congresso para ingressar no país. 

Nesse ponto podemos citar que esta política fortaleceu o racismo e a marginalização da população negra 

livre pois muitos dos donos de comércios e locais que necessitavam de mão de obra optaram por contratar 

os imigrantes europeus ao invés de oferecer trabalho para os negros livres. 
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A política de embranquecimento no Brasil foi escancarada, nenhum dos defensores 

dessa ideologia deixou de abordar a temática abertamente, logo, ao percebemos que foi 

instaurado uma política racista a qual foram implantadas medidas para que alcançasse o 

objetivo, que era tornar a nação mais branca e eliminar os negros, podemos formular o quão 

racista o país foi constituído, e os reflexos dessa política na atualidade. 

Essas ideias mostram os aspectos sociais e raciais que vigoraram na sociedade, pois a 

intenção do Estado em branquear a sociedade sustenta o discurso do racismo e afasta a ideia 

de democracia racial, promovendo a hierarquização social e racial, tendo os ideais 

republicanos e democráticos não instituídos no país.  

A problemática surge quando um Estado Democrático de Direito, no qual sustenta-se 

com base em justiça social, direitos humanos e garantias fundamentais, pacifica as atitudes 

racistas e reproduz os ideais de hierarquização racial que ocorria durante o período do 

colonialismo, estas traduzidas nas ações violentas dos policiais nas favelas e com os negros, 

a coibição do negro andar livremente pela rua ou por um estabelecimento sem que seja vigiado 

ou abordado, a criminalização dos jovens negros, a criminalização da cultura afro, a 

discriminação existente nas camadas socioeconômica mais altas, na falta de oportunidade de 

ascensão do negro na sociedade devido ao pouco acesso à escolas e empregos. Ao permitir 

que se mantenham as estruturas sociais e raciais nos mesmo moldes seculares, permitimos o 

racismo, o que vemos hoje é o que ocorria no passado, esta mesma criminalização do negro, 

portanto é um mito a democracia racial no Brasil. 

O colonialismo teve papel fundamental nos aspectos sociais e raciais do negro na 

sociedade brasileira. Entretanto as políticas de embranquecimento, a falta de políticas de 

inserção do negro pós escravidão na sociedade, determinou como a população negra seria 

vista e tratada pois, ao analisarmos a construção do Brasil, esta foi marcada com grandes 

atrocidades que se pautavam na raça, visto a existência da escravidão de negros e indígenas, 

e também se pautavam na economia, já que os que detinham maior poder aquisitivo mais 

benefícios obtinham do governo.  

Posto isto, o racismo reflete-se de forma ampla porque o negro não é visto na sociedade 

atual, não tem representatividade, a opressão sofrida pelo negro desde o período colonial aos 

dias atuais determina as estruturas sociais na qual a população negra se encontra e, o 
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silenciamento do Estado as questões raciais, apenas ratifica que os resquícios coloniais que 

assolam a sociedade brasileira atual. 

3- CAPÍTULO II- DIREITO PENAL BRASILEIRO E O RACISMO 

INSTITUCIONAL  

3.1  DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA: Breve análise das teorias da 

criminologia e sua aplicação a realidade brasileira 

 

O direito penal, conforme pensado por Nilo Batista, têm finalidades definidas pelo 

Estado, de estruturar e garantir determinada ordem econômica e social, isto significa, que o 

direito penal regula as interações e estruturas da sociedade, seja de forma educativa, 

transformadora ou até mesmo conservadora.  

Compreender o direito penal é fundamental para entendermos o processo de 

criminalização, que tipo de condutas se tornam tipificadas, quem são os possíveis réus, como 

se desenvolve a autoria dos delitos, como é aplicada a lei penal no plano real, como é o 

processo da dosimetria da pena e do cumprimento desta, isso nos mostra mais do que apenas 

um sistema jurídico, mas, mostra a verdadeira face de um país. 

Para Durkheim 15  o delito ocorre em toda sociedade constituída pelo homem, 

classificado como um fato social. Entende-se que o delito não é apenas um fenômeno social 

normal mas, também, tem um precursor das transformações na sociedade, havendo a 

necessidade de que normas regularizem as relações humanas, para maior eficácia do controle 

social, o qual pode ser determinado como função do direito penal, nesse sentido, o direito 

penal visa assegurar que, fatos contrários à sociedade não ocorram sem que haja uma 

punição. 

Dentro dessa lógica, o direito penal cria normas jurídicas a fim de delimitar os padrões 

socialmente aceitos pela sociedade e aqueles comportamentos que serão puníveis pelo caráter 

desviante. Durkheim entende que o “comportamento ilícito é uma ofensa à coletividade”.16 

                                                
15 Disponível em: < http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/durkheim-fato-social.htm >. Acessado em: 

19 dez. 2017. 
16  Disponível em: < http://sociologiadodireito.info/wpsj/?p=280>. Acessado em: 18 dez. 2017. 

http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/durkheim-fato-social.htm
http://sociologiadodireito.info/wpsj/?p=280
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Segundo Baratta17, através da sociologia jurídico penal e os estudos do comportamento 

desviante e as reações institucionais e não institucionais frente a este comportamento serão 

uteis para a compreensão do direito penal bem como o estudo da criminologia. A 

criminologia atua de forma a especificar os fatores que determinam o comportamento 

criminoso a fim de que, por meios de uma série de práticas, haja possibilidade de 

transformação do delinquente. Sob essa premissa é importante entender quais movimentos e 

características ajudaram na construção dos conceitos criminais que influenciam o sistema 

penal. 

O surgimento da criminologia, como uma nova disciplina, foi pautado na filosofia e na 

psicologia do positivismo naturalista, dando origem a Escola Positiva que, ao contrário da 

Escola Clássica18, direcionou seus estudos para o criminoso e seu comportamento delitivo, 

de forma que seu foco era o passado, e a hereditariedade do transgressor, deslocando o eixo 

do crime, para o criminoso. Conforme apresentado por Alessandro Baratta: 

Isto significa, abstrair o fato do delito, na consideração jurídica, do contexto 

ontológico que o liga, por um lado, à toda a personalidade do delinquente e a sua 

história biológica e psicológica, e por outo lado, à totalidade natural e social em 

que se, insere sua existência.  

 

 Para o estudo do criminoso eram realizadas pesquisas laboratoriais, nas unidades 

prisionais e manicômios judiciais, procurando maneiras para mudar o delinquente e achar o 

motivo pelo qual o indivíduo cometeu o crime, buscou-se então, características que viessem 

a rotular os sujeitos que estariam mais propensos a cometerem crimes.  

Ressalta que a concepção de delito, neste momento, já havia uma definição pautada para 

a Escola Clássica19 como sendo um ente jurídico autônomo, isto é, surge de um ato de livre 

vontade do sujeito, em contrapartida, a Escola Positivista considera o delito um ente jurídico 

                                                
17 BARATTA Alessandro. Criminologia Critica e Critica ao Direito Penal, 2002. 
18 A Escola Clássica da Criminologia surgida no momento da Revolução Francesa, tinha como objeto o 

crime em si, não se preocupava com o delinquente, pois acreditava que este teria o livre arbítrio e poderia 

se auto determinar para escolher se cometeria o delito ou não, sendo necessário a penalização devido ao ato 

criminoso por este realizado. Acreditavam que a certeza da punição evitaria a criminalidade, apesar da 

concepção punitiva forte, eram contrários a punições que fossem agressivas ao corpo 
19 Para a Escola Clássica há uma abstração, um afastamento do delito, no que tange a concepção jurídica, 

da personalidade do delinquente e do natural e social em que o insere na sua existência. Isto significa que 

para a Escola Clássica para a concepção de delito não importa os elementos de sua personalidade e do meio 

social e condições sociais, já que o fato importante é o ato criminoso advindo do livre arbítrio.  
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mas trabalha a ideia do indivíduo diante das causas biológicas e psicológicas, bem como o 

meio social em que o indivíduo está inserido. (BARATTA, 2002, p.38) 

Neste tocante, surge Césare Lombroso (psiquiatra, cirurgião, criminologista, 

antropólogo e cientista italiano), que reforçava o delito ser um “fenômeno necessário” com 

fortes influências da hereditariedade e psicológicas do indivíduo para a sua prática. Além 

disso, enunciava ser o delinquente um ser anormal, inferior e menos desenvolvido. 

É importante mencionar, neste ponto, os problemas de estigmatização de certos 

indivíduos que Lombroso fazia, sendo que prelecionava que o delinquente era influenciado 

por fatores físicos e sociais, então se taxam certas pessoas que residem em determinados 

locais ou eram de determinada raça como pré-dispostas a cometerem crimes. Pois, tal 

pensamento equivocado encontra-se presente, ainda, na atualidade, embora esta teoria tenha 

sido criada no século XIX. 

A Escola Clássica e a Escola Positiva, desempenham papeis importantes no direito 

penal, principalmente, no que tange ao estudo da criminalidade e a contribuição para esta 

disciplina. Ambas as escolas, embora tivessem conceitos e objetos de estudos diferente, 

trabalharam com a “ideologia da defesa social”20. Essa ideologia é baseada num conceito 

penitenciário e penal diferente do que apresentado na época, visto que o viés da proteção dos 

bens jurídicos e a garantia de penalidade de forma igualitária com base em uma série de 

princípios que Baratta definiu sendo o Princípio da Legitimidade: o Estado tem poder de 

reprimir a criminalidade, por meio de instancias oficiais21; Principio do Bem e do Mal: o 

delinquente o desvio são o mal e a sociedade constituída é o bem; Principio da Culpabilidade: 

o crime é cometido por uma atitude interna reprovável; Princípio da Igualdade: a lei penal é 

igual para todos; Princípio da Finalidade: a pena possui a função ressocializante, e não apenas 

punitiva; Principio do interesse social: os interesses protegidos pelo direito penal são comuns 

a todos os indivíduos da sociedade. 

O movimento que influenciou a superação da ideologia da defesa social e a criação da 

Criminologia Crítica22 inicia-se nos anos 70, em Chicago, nos EUA.  Uma teoria que de 

                                                
20 Essa ideologia surge com o interesse de sistematizar as teorias presentes relativa a criminalização e a do 

desvio para uma estrutura econômico social a fim de tornar o crime um conceito mais adequado ao cenário 

político da sociedade e as mudanças que o Estado havia sofrendo do liberal clássico para o social. 
21 São as legislações, polícia, juízes, presídios. 
22 A Criminologia Crítica surge tendo como núcleo principal a busca pelo controle social através da supressão das 

desigualdades sociais e uma política criminal alternativa. Esta faz sérios apontamentos a exploração econômica e 
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início pretendia se contrapor ao positivismo, mas no final aproximou-se dela no que se refere 

ao ligar as características do indivíduo e a condição social com o crime, sendo esta mais 

radical para aumentar as desigualdades, é a chamada Teoria do Labelling Approach (Teoria 

do Etiquetamento), na qual determina que certas características sociais de um indivíduo o 

torna delinquente. 

O foco de estudo da Escola de Chicago/EUA, são as áreas de delinquência, que diz 

respeito aos guetos, os bairros mais pobres, onde percebem que há uma deterioração moral 

das pessoas, há um ambiente em degradação em que seus habitantes vivem de forma 

deplorável. É um olhar preconceituoso, pois acaba por defender que o perfil dos criminosos 

está relacionado ao grupo que vive nessas comunidades, sendo estas compostas, 

majoritariamente, por negros e pobres, podendo fazer uma analogia ao que ocorre nas favelas 

brasileiras. E acreditam que as políticas criminais devem ser voltadas somente para essas 

áreas, sob o argumento de ser desnecessário o gasto de recursos públicos em outras regiões 

visto que a fonte de todo o crime se encontra nos guetos. Sendo elementos altamente 

discriminatórios. 

Outros movimentos dos Estados Unidos são trazidos para o Brasil para ratificar o 

autoritarismo e o racismo institucionalizado. São eles o Movimento Lei Ordem, do século 

XX, que pregava uma sistemática de violência contra negros e latinos nos subúrbios dos 

EUA, e considerava os criminosos como seres daninhos, sendo que a sociedade era 

consistente em dois grupos: o primeiro, composto de pessoas de bem, merecedoras de 

proteção legal; o segundo, de homens maus, os delinquentes, aos quais se endereça toda a 

rudeza e severidade da lei penal, eram esses, em sua maioria, negros.   

Como ramificação desta teoria, surge a Doutrina da Tolerância Zero, nos anos 90, 

discurso de Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York na época. A proposta da “Tolerância 

Zero” propõe uma repressão intensa e intolerante com relação a pequenos delitos como forma 

                                                
sendo o ponto crucial dos problemas existentes na sociedade e no comportamento desviante. A Criminologia 

Crítica o foco não é apenas no delinquente, pois isso acarretaria uma estigmatização social, tendo uma abordagem 

preconceituosa, mas relaciona como os outros aspectos da sociedade determina uma marginalização a uma camada 

social. Outra crítica importante da Criminologia Crítica é em relação ao Direito Penal, aborda que o direito penal 

deveria operar como assegurador dos direitos fundamentais de modo a conter o próprio poder punitivo, porém ele 

se apresenta como o repressor maior, dotado de preconceitos – advindo da criminologia positivista – tendo a perda 

da proteção, passando a se importar apenas em como punir as consequências do crime.   
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de reforço da segurança pública, com agenda de repressão a bairros da periferia, aumentando 

o orçamento e dando poder para a polícia. O programa Tolerância Zero se baseia, em grande 

medida, na chamada “Teoria das Janelas Quebradas” (Broken Windows Theory). Essa teoria 

foi divulgada pelo famoso artigo do mesmo nome de autoria de James Q. Wilson em parceria 

com George Kelling e publicado em 1982, na revista norte-americana Atlantic Montly. O 

argumento principal da teoria é o de que uma pequena infração, quando tolerada, pode levar 

a um clima de anomia que gerará as condições propícias para que crimes mais graves 

aconteçam.  

O estudo das teorias supracitadas tem grande relevância para o direito penal brasileiro, 

uma vez que com bases em conceitos estipulados nessas teorias tratamos o sistema penal e a 

criação das leis e mais, podemos identificar quais são os aspectos relevantes utilizado pelo 

legislador. 

 Um dos aspectos relevantes, dentro do que tange a criminologia, foram os aspectos 

raciais, isto significa, que grande parte das teorias de criminologia ocorridas no EUA  tiveram 

um cunho racista forte na definição dos crimes e dos potenciais criminosos, o mesmo viés 

encontra-se presente no Brasil. Um exemplo a ser citado da reprodução das leis penais 

pautados nos aspectos raciais que ocorreu no Brasil, foi em 1835, na vigência de uma lei que 

determinava maior severidade da pena para escravo que matasse seu senhor, enquanto os 

demais assassinatos eram apreciados de forma distinta e suave, em comparação ao negro 

escravo; outro exemplo que  ocorria se um escravo negro sofresse qualquer ato que o 

lesionasse, e tal ato não fosse perpetrado pelo seu senhor e nem a mando deste, o senhor do 

escravo teria direito a uma indenização, ou seja, o negro na qualidade de vítima não respondia 

pelo ato, sendo representado pelo o senhor; não só essas leis como diversos outros institutos 

legais penalizaram o negro sob a ótica racial e social. Temos desde o início da escravidão, a 

penalização severa do negro, fosse este vítima ou autor. 

Ao analisarmos tais teorias no que tange a atualidade, a teoria do etiquetamento 

combinada com teoria da tolerância zero, se encontram muito presente no sistema penal 

brasileiro. Em primeiro, no direito penal, estas se refletem na penalização de delitos de 

maneira desproporcional com a lesividade causada ao bem jurídico; em segundo momento, 

como a aplicação dessa lei é trabalhada em cima do conceito de “características sociais 

determinantes”, ou seja, o estereótipo que se tem de possíveis criminosos; em terceiro 

momento, a ação das autoridades policiais no que tange a tolerância zero havendo diversos 
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entraves no processo penal; logo, o cunho social e racial também são trabalhados na 

criminalização e do modo aplicado é determinante para consolidação dos alicerces do 

racismo institucional e  da seletividade penal. 

3.2 SISTEMA PENAL BRASILEIRO: RACISMO INSTITUCIONAL E 

SELETIVIDADE PENAL 

 

 “O racismo é amplamente reconhecido como princípio ativo do processo de 

colonização”23, segundo Luciana Jaccoud. De fato, a colonização se construiu sob o ideal 

racista posto que o culto a supremacia branca e a consequente construção de pensamentos e 

medidas que fortaleceria a hegemonia racial branca em detrimento das demais, caracteriza o 

papel por esta desempenhada no genocídio do negro na sociedade brasileira. Ocorre que, 

mesmo após o período colonial os entraves que a sociedade impôs aos negros e as questões 

raciais existentes, reforçou esse ideário discriminatório. Conforme salientado por Lindbergh 

Faria: 

“A reduzida ou nenhuma importância dada à questão racial, inclusive pelos setores mais 

progressistas demonstra a força do racismo na sociedade brasileira. Racismo, que pode 

ser definido como uma ideologia, ou seja, um conjunto de crenças e valores que 

classifica e ordena os indivíduos em função de seu fenótipo. Na escala de valores 

proporcionada pelo racismo, o modelo branco europeu ariano assume a posição de 

destaque, como padrão positivo superior, enquanto que, do outro lado, o modelo negro 

africano se fixa como padrão negativo e inferior.”24 

 

 Logo após a abolição da escravidão as construções socais que pairavam sob o negro 

permaneceram, ou seja, todas ideologias racistas existentes foram fortalecidas e propagadas, 

tanto que houveram políticas de embranquecimento no Brasil, sendo uma dessas a ideologia 

da democracia racial constituída em um campo acadêmico cientifico.  

Conforme apontado por Carlos Moore, na obra Racismo e Sociedade, a classe 

dominante, pelo menos em termos políticos e econômicos, cria meios de impedir a perda do 

                                                
23  JACCOUD, Luciana. Racismo e República: O debate sobre o branqueamento e a discriminação racial 

no Brasil. 
24  FARIA, Lindbergh. Relatório Final: CPI Assassinato de Jovens, 2016, p. 25. Disponível em: < 
https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/06/08/veja-a-integra-do-relatorio-da-cpi-do-

assassinato-de-jovens>. 
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poder por essa exercido na pirâmide social, sendo um desses meio a ideologia de democracia 

racial: 

O mito da democracia racial, assim como mito do “desenvolvimento separado”, na 

África do Sul, atuou como mito-ideologia eficaz na manutenção do status a quo 

sociorracial durante praticamente um século. Essa forma de auto engano tem constituído 

um obstáculo sério ao avanço da sociedade, tanto na África do Sul quanto ao Brasil. 

Mas, graças aos esforços perseverantes de décadas do movimento social negro 

brasileiro, uma parte crescente da sociedade tem identificado a “democracia racial” 

como uma perigosa falsa visão. Com isso, abrem-se novos espaços para a instituição de 

um debate fecundo sobre todos os aspectos da construção de uma nova sociedade e uma 

nova Nação brasileira no século XXI. (MOORE, 2007, p. 23-24) 

 Por um longo período foi difícil ter um debate justo sobre as questões raciais devido o 

mito da democracia racial uma vez que não se percebia os problemas raciais existentes no 

país; não sendo percebido não há a noção de um problema então não havia o que discutir. 

Essa concepção é existente até hoje, pois a ideologia de democracia da raça infere na 

sociedade uma ideia que não existe aspectos raciais que diferenciam um do outro, fazendo 

crer que é um discurso “vitimista”.25 

 Ao compararmos os discursos raciais encontrados no Brasil e nos Estados Unidos, pós 

abolição da escravidão, temos que o Brasil sofreu um processo de construção do racismo 

diferente dos EUA26, falando no mesmo período histórico de abolição da escravidão o 

contexto de segregação racial foi muito mais violenta no EUA, cabe mencionar uma lei 

americana do século XX, que vigorou até a década de 60, sendo conhecida por  One Drop 

Rule ( Regra de Uma Gota de Sangue) na qual discriminava qualquer americano que tivesse 

algum grau de ancestralidade, de africanos, asiáticos, american-indios, ou seja, qualquer 

ancestralidade de não europeus  eram considerados socialmente e juridicamente inferiores. 

Esta mesma concepção racial não se aplicou no contexto de embranquecimento no Brasil - 

                                                
25 O termo vitimismo é muito utilizado por uma parcela da população que não acreditam nos problemas, 
que um grupo composto por minorias, possuem diante de uma questão especifica. Em diversos momentos 

notamos como as questões de direitos humanos são difíceis de serem compreendidos por estes que julgam 

ser vitimismo toda e qualquer opressão que um indivíduo sofre da sociedade. As estruturas da sociedade 

são moldadas de forma a estabelecer privilégios para um certo grupo que detém um certo poder dentro da 

pirâmide social, dessa forma, quando as demais camadas dessa pirâmide se manifestam contrários as 

oposições sofridas os que possuem um posicionamento alto não vão ceder a estas manifestações, 

interpretando como uma falsa realidade vivida por essa minoria. 
26 A segregação racial no EUA, ocorreu de uma forma muito mais violenta e humilhante, uma vez que foi 

implementada diversas leis com cunho racista extremos, como a proibição do casamento inter-racial, as 

diferenciações de entradas nos estabelecimentos, escolas, locais de trabalho; sem contar a ação violenta da 

polícia e o silenciamento do poder público, que na compactuava com as atitudes discriminatórias e no 

massacre da população negra. 
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nota-se que ambos os países sofreram e sofrem com um racismo institucionalizado muito 

forte - no que tange a lei mas nos costumes isso foi refletido. (MEDEIROS, Carlos. Raça e 

Racismo no Brasil.) 27 . Isto significa que, apesar do Brasil não ter tido políticas 

segregacionistas fortes e nítidas como ocorreu no EUA, tivemos uma espécie de segregação 

velada, o mesmo conceito que podemos dar ao racismo velado, pois foi uma forma de 

continuar com as práticas racistas de maneira que não fosse escancarado a rejeição do negro 

na sociedade brasileira. 

 Neste ponto há que mencionar a relação dos EUA com o Brasil nessa era de políticas 

racistas pois o Estados Unidos serviu de modelo para o Brasil no que tange ao modelo do 

mito da democracia racial -apesar da violência atuar de forma sutil ao comparar com EUA - 

uma vez que a abolição da escravidão estadunidense ocorreu em 1863 e já era trabalhado 

politicas racistas, ressaltando que não havia questões raciais a serem discutidas embora na 

prática contou com uma gama de leis e políticas racistas. O que é o comum em duas 

sociedades que foram basicamente construídas no conceito de supremacia racial, é que as 

classes dominantes vão buscar meios de coibir a ascensão da classe dominada, então não há 

uma inserção do negro na sociedade, norte americana como na sul americana, devido aos 

atos eivado de racismo. 

 Sendo assim, mesmo após a instauração da República, que tem como princípio 

promover a igualdade, o racismo já estava instalado em todas as camadas da sociedade, que 

até hoje há dificuldades de “operar o direito individual numa sociedade totalmente 

hierárquica.”28 Além disso, não houve uma desconstrução do perfil da sociedade, ainda mais 

com a mudança do regime de governo, as mudanças ocorreram de formas pouco trabalhadas 

e discutidas, as decisões tomadas quanto as mudanças econômicas e políticas que o Brasil 

estaria a sofrer partiu de uma classe social que não tinha interesses no quesito social e racial 

da sociedade, apenas o interesse econômico e político. 

 Partindo dessa premissa, temos um atropelamento do processo natural de quebra de 

conceitos raciais, estipulados no período colonial, reforçando uma segregação racial visto 

que encontramos uma sociedade doente e a cura seria o debate racial a fim buscar meios de 

desenvolvimento econômico, político e social de forma ampla na sociedade. 

                                                
27 Disponível em: < https://youtu.be/RFYQ6axQSho>. Acessado em: 14 nov. 2017. 
28 A Abolição do Parlamento, Representação de José Bonifácio, vol. 1, ed. 2ª, p. 39, Brasília, 2012.  

https://youtu.be/RFYQ6axQSho
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 Em 1951 foi instaurada a primeira Lei contra o Racismo29, conhecia como a Lei Afonso 

Arino em homenagem ao propositor da lei, ocorre que durante anos não houve qualquer 

prisão com base neste instituto legal, porém, uma relevância que esta teve no cenário 

brasileiro é que o ideal de democracia racial havia sido modificado uma vez que havia uma 

lei que confirmava a disparidade entre as relações de brancos e negros na sociedade. A partir 

daí vemos a queda da democracia racial mas a visibilidade do racismo. 

 Após esse período de desconstrução do mito da democracia racial, o racismo é 

reconhecido porém é relativizado (MOORE, 2007, p. 29). Isto significou que, embora 

superado a teoria da democracia racial, os efeitos destas permaneceram na sociedade, e as 

questões raciais passaram a ser vistas de forma banalizada. No entanto, a partir dos anos 

2000, políticas que discutiam a questão racial foi implementada no Brasil abrindo espaço 

para a construção de uma nova concepção do negro na sociedade. 

  No ano de 2005, foi implementado no Brasil um Programa de Combate ao Racismo 

Institucional (PCRI), que visava contribuir para prevenção e o combate ao racismo 

institucional, tendo definido o racismo institucional como “o fracasso das instituições e 

organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude de sua 

cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos 

discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito 

racial, uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância. Em 

qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos 

discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por 

demais instituições e organizações.”30 

 A ilustre filósofa Djamila Ribeiro, aprofunda mais a definição de racismo institucional, 

aborda de forma mais crítica uma vez que o racismo no Brasil acontece de forma velada 

embora seja tão explicito para aquele que vivencia. A sociedade brasileira nega o racismo, 

nega que haja diferenças raciais que obstam as oportunidades de cada indivíduo, dessa 

forma, a promoção da igualdade é cada vez mais afastada e os números representativos das 

desigualdades sociais e raciais aumentam cada vez mais. 

                                                
29  Lei 1.390 de 03 de Julho de 1951, previa a transformação de contravenção penal qualquer prática 

resultante de preconceito de raça ou de cor. Disponível em: < http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-

historicos/criada-lei-afonso-arinos-primeira-norma-contra-racismo-no-brasil-10477391>. Acessado em 19 

dez. 2017. 
30 CRI, 2006, p.22, apud, PELLIZARO, 2017, Racismo Institucional: O ato silencioso que distingue as 

raças. 

http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/criada-lei-afonso-arinos-primeira-norma-contra-racismo-no-brasil-10477391
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/criada-lei-afonso-arinos-primeira-norma-contra-racismo-no-brasil-10477391
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O Brasil caminhou em passos lentos para que reconhecesse, minimamente, o racismo 

presente ao longo da história brasileira, devido ao mito da democracia racial, o silenciamento 

do Estado em poder discutir sobre as questões raciais, além das estruturas da sociedade 

estarem solidificadas impedindo e reprimindo as discussões raciais, tudo isso contribuiu para 

que os alicerces do racismo institucional fossem estabelecidos em todos os campos sociais e 

as diferenças entre os brancos e negros fosse alarmante, e tais constatações são mencionadas, 

conforme consta no relatório da CPI do Assassinatos de Jovens: 

 

“No Brasil, diferenciais expressivos entre brancos e negros, sempre em detrimento do 

segmento negro, são encontrados em todos os âmbitos. O índice de mortalidade infantil 

da população negra é 40% maior do que no caso da população branca, de acordo com 

dados da UNICEF. As mesmas discrepâncias ocorrem quando observados variáveis 

como os rendimentos do trabalho (os negros percebem em média rendimentos 40% 

menores que os brancos), o desemprego (cujo índice para o trabalhador negro se 

encontra em patamares 50% acima do que no caso dos trabalhadores brancos), os 

indicadores de escolaridade (os negros têm em média menos 1,6 anos de estudo com 

relação aos brancos), bem como no que se refere ao acesso a serviços públicos em geral, 

entre outros (Ver PNAD 2014). O cenário geral se caracteriza pela existência de uma 

diferença significativa entre o padrão de vida de negros e brancos no Brasil.”31 

 

Com base nesses dados notamos que há uma disparidade de como o negro é estruturado 

na sociedade, uma vez que as questões econômicas, sociais e de estudos há um baixo 

desenvolvimento dessa população. O racismo institucional tem múltiplas facetas em todos 

os campos da vida ele vai se apresentar para sociedade de uma certa forma e medida, mas 

não podemos achar que é normal que a população do Brasil seja composta por cerca de 54% 

de pessoas negras e estas constituem cerca de 76% da população pobre do país.32 

Há uma política racista tão enraizada no solo brasileiro e que temos dados como estes e 

não soam alarmante para uma parcela da sociedade, sendo nítido as consequências geradas 

pelo racismo institucional. 

                                                
31  FARIA, Lindbergh. Relatório Final: CPI Assassinato de Jovens, 2016, p. 22-23. Disponível em: < 
https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/06/08/veja-a-integra-do-relatorio-da-cpi-do-

assassinato-de-jovens>. 
32  Dados do IBGE relativo ao ano de 2014. Disponível em: < 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-

mas-sao-so-17-dos-mais-ricos.htm > . Acessado em: 19 dez. 2017. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-sao-so-17-dos-mais-ricos.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-sao-so-17-dos-mais-ricos.htm
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Nesta mesma linha, ao analisar o sistema penitenciário brasileiro, temos as seguintes 

informações, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), feito no 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciarias (INFOPEN) do ano de 2014, 

constatou que 62% da população carcerária é composto por homens negros ou pardos tendo 

a população de homens negros ou pardos no Brasil a porcentagem aproximadamente de 54%, 

ainda trouxe outros dados alarmante, tendo 40% dos presos estão sob custódia sob o viés da 

prisão provisória, o número de prisões em regime fechado, no estado do Rio de Janeiro 

supera 40% tendo a maior taxa em Roraima que ultrapassa 70%; e tendo o crime de tráfico 

ocupando a segunda posição de crimes mais cometidos, atingindo a marca de 28% , 

ocupando a primeira posição os crimes contra patrimônio que é cerca de 48%. O INFOPEN 

201633, apresentou informações pertinentes quanto aos carcerários, enquanto no ano de 2014 

o número de presos eram cerca de 622.000 em 2016 este número subiu para 726.000 presos, 

entre estes provisórios e condenados, sendo que deste último número cerca de 64% são 

negros; ademais, 42 mil mulheres estão presas, sendo que 62% dos casos por tráfico de 

drogas. O Brasil ocupa a terceira posição do ranking mundial de país com maior população 

encarcerada.34 

Com os dados apresentados pelo DEPEN, podemos traçar um perfil de quem são as 

pessoas mais aprisionadas no Brasil e os crimes mais cometidos, sendo certo que é a 

população negra, jovem e pobre.  

E é sob essa forma que seletividade penal e o racismo se apresenta dentro sistema penal 

brasileiro. A seletividade penal trabalha com a ideia do poder punitivo estatal ser seletivo, 

isto significa que, este escolhe quem vai ser punido e como vai receber a punição. Esta ocorre 

em dois momentos, o primeiro é a criminalização primária que é a fase inicial da elaboração 

da lei penal, onde avalia quais são os elementos que vão tornar uma determinada conduta 

tipificada. O segundo momento, que é a criminalização secundária, trabalha na aplicação da 

lei. 

Neste segundo momento, o qual a lei se efetiva no plano real, temos uma legitimidade 

da violência a fim de garantir o efetivo cumprimento daquela norma, porém a análise da 

legitimidade dessa violência e a atuação desta no campo prático deveria ser analisada pois, 

                                                
33 Em pese o Ministério da Justiça ter divulgado os dados do INFOPEN de 2016, na data do dia 08 de 

dezembro de 2017, tendo sido veiculado por diversos canais informativo, não houve a publitização do 

referido relatório no site próprio. 
34 Disponível em: < https://g1.globo.com/politica/noticia/brasil-dobra-numero-de-presos-em-11-anos-diz-

levantamento-de-720-mil-detentos-40-nao-foram-julgados.ghtml>. Acessado em: 18 dez. 2017. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/brasil-dobra-numero-de-presos-em-11-anos-diz-levantamento-de-720-mil-detentos-40-nao-foram-julgados.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/brasil-dobra-numero-de-presos-em-11-anos-diz-levantamento-de-720-mil-detentos-40-nao-foram-julgados.ghtml
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no momento em que há uma falha na elaboração da lei é certo de que haverá falhas no campo 

teórico, podendo exceder os limites das garantias fundamentais. 

No entanto esta mesma problemática ocorre no momento da criminalização primária, e 

a maneira que ela desenvolve é na determinação das condutas lesivas e as penas a serem 

aplicadas; dado que a apreciação das questões sociais pode beneficiar certos grupos em 

detrimentos de outros, principalmente no que tange a população com maior poder aquisitivo. 

Cabe citar que, Zaffaroni, na obra aborda sobre a seletividade penal de uma forma 

brilhante, ao alegar que o poder punitivo apresenta falhas na sua estrutura, o que acaba 

gerando a seletividade penal. 

Na mesma linha, Alessandro Baratta, na obra Criminologia Critica e Critica do Direito 

Penal, aborda acerca da existência da seletividade penal, principalmente, no que tange aos 

crimes de colarinho branco sob o aparato da análise de Merton 35 . Pois há uma clara 

disparidade estatística quanto aos crimes contra  a administração pública - lesando um bem 

coletivo, a sociedade no geral -praticado por pessoas que ocupam posições sociais e 

econômicas mais favorecidas comparadas as pessoas que fazem parte de um grupo 

socioeconômico mais baixo que praticaram crimes contra o patrimônio, um exemplo dessa 

disparidade é os julgamentos dos casos de corrupção existente no Brasil e taxa de presos de 

crimes contra o patrimônio constante no IFOPEN-2014, para constatar a seletividade penal. 

Ambos os autores, apresentam uma falha no sistema penal brasileiro que é traduzido 

pela seletividade penal. Ao relacionarmos o racismo institucional com as teorias do 

etiquetamento e da tolerância zero, podemos construir um perfil de como a seletividade penal 

atua no Brasil. Sendo constituído tanto de institutos legais que obstam o ideal de direito penal 

igualitário bem como a legitimidade e ratificações de atos discriminatórios com fulcro no 

poder da autoridade, seja ela policial ou judiciária. 

No entanto, para complementar a atuação da seletividade penal no Brasil, faremos uma 

breve análise da Teoria do Direito Penal do Inimigo, conceituada pelo doutrinador Gunter 

Jakobs, esta teoria faz uma separação, classificando os criminosos em dois grupos, o 

primeiro grupo seria composto pelos criminosos que ainda seriam vistos como cidadão, 

havendo a possibilidade de ressocializa-lo; no segundo grupo, temos os criminosos que 

                                                
35 BARATTA Alessandro. Criminologia Critica e Critica ao Direito Penal, 2002. p. 65. 
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seriam considerados inimigos do Estado, sujeitos que deveriam sofrer a mais rígida e severa 

punição36. 

Essa teoria relata, ainda, o afastamento das garantias fundamentais do acusado 

considerado inimigo do Estado, isso porque interpreta-se que estes não têm como viver no 

meio social, assim, não se aplica tais garantias a estes, devendo mantê-los afastados da 

sociedade. Três pontos norteiam esta teoria, são eles a antecipação da punição do 

inimigo, desproporcionalidade das penas e o afastamento de algumas garantias fundamentais 

processuais e, por fim, a criação de leis severas. 

Ao aplicar isso ao sistema penal brasileiro, vemos que o primeiro ponto ocorre nas 

prisões provisórias e o excesso de prazo legal na qual são mantidos os acusados, a falta de 

fundamentação dos magistrados ante aos pedidos de concessão de liberdade provisória, 

sendo massivamente indeferidas; vemos pela ação violenta das autoridades policiais, 

principalmente, na abordagem de jovens negros; vemos na própria sociedade na 

manifestação do racismo, já que o negro é denominado como potencial criminoso. O segundo 

campo é mais presente no campo judiciário, as desproporções das penas, em casos 

semelhantes, são muito presentes; elementos como “condição social do acusado” 

desempenha um papel fundamental nessa desproporcionalidade uma vez que esta condição 

social se aufere o status do acusado. Além disso, o afastamento de algumas garantias 

fundamentais se encontra presentes, principalmente, na fase pré processual, os inquéritos 

policiais muitas vezes trabalham com a ausência de alguns requisitos constitucionais que é 

garantido aos acusados. O terceiro ponto é nítido no ordenamento brasileiro, as criações de 

leis com o viés mais punitivo se encontram instaurados, causas de aumentos e majorantes 

que são apreciadas pelo magistrado de forma arbitraria e pouco fundamentada. 

Diante disso, notamos que vivemos num sistema penal arrimado de politicas 

punitivas, e o reflexo dessas politicas encontramos na seletividade penal já que as 

características dessas teorias se pautam em quesitos sociais, que são determinados pela 

própria sociedade serem passíveis de punição. E a partir do momento que entendemos se o 

racismo um ato de segregação e hierarquia social, podemos analisar que as teorias da 

                                                
36  Disponível em: < https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5138/Direito-Penal-do-inimigo >. 

Acessado em: 19 dez. 2017. 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5138/Direito-Penal-do-inimigo
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criminologia e a teoria do direito penal do inimigo constituem uma base na construção do 

sistema penal brasileiro atual. 

4.  O CASO RAFAEL BRAGA: UM EXEMPLO DO RACISMO INSTITUCIONAL NO 

AMBITO DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 

O caso a ser analisado a seguir é de Rafael Braga Vieira, jovem negro, preso em 2013 

durante as manifestações contra o aumento da passagem, que aconteciam na cidade do Rio de 

Janeiro, por portar duas garrafas de desinfetante (Pinho Sol) e uma garrafa de agua sanitária, 

sendo este o único preso condenado durante as manifestações. Durante a análise do referido 

caso, notaremos como a seletividade penal e o racismo institucional enraizados no nosso 

sistema penal, transforma a aplicação da lei em atos discriminatórios e afasta os ideais do Estado 

Democrático de Direito constituído na CRFB/88. 

 No dia 20 de junho de 2013, período que ocorria diversas manifestações no Rio de 

Janeiro contra o aumento das passagens, tendo um número enorme de pessoas concentradas no 

centro e outros pontos da cidade que se mobilizaram para lutar contra esta imposição do 

aumento da passagem. Quando ocorreu a dispersão da manifestação, já na Lapa – bairro 

carioca- Rafael foi detido quando saia de um casarão abandonado, onde, às vezes, utilizava 

como local para dormir, já que como residia na Vila Cruzeiro e não tinha muitas condições 

financeiras para voltar para casa; vivia em situação de rua e trabalhava como catador de lixo 

reciclável. 

 Segundo narrativa de Rafael, este havia encontrado duas garrafas de desinfetante e uma 

de agua sanitária, no local, tendo pegados estas pois acreditou ser produtos de limpeza. Sendo 

certo que havia a inscrição no rotulo da garrafa constando que era “Pinho Minuano”.37 

 Ao chegarem a delegacia o material apreendido com Rafael fez crer que este utilizaria 

para produção de coquetéis-molotov, sendo acusado de possuir material explosivo sendo 

denunciado por porte de artefato explosivo ou incendiário, previsto no art. 16, III, da Lei nº 

10.826/2003.  

 Considerado prisão em flagrante, foi transferido para Cadeia Pública Cotrim Neto – 

Japeri, situada no Rio de Janeiro, na qual ficou 05 meses aguardando o julgamento sendo, neste 

                                                
37  ZUR, Nina A. de Alencar. RAFAEL BRAGA, VIOLÊNCIA JURÍDICA E PRODUÇÃO DE 

SUBJETIVIDADE: entre vida nua e lei vivente. 2017, p. 18. 
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momento, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPGE/RJ). Em 

setembro do mesmo ano foi requerido a liberdade provisória de Rafael, sendo negado pelo juiz. 

 Neste ponto, cabe salientar, que o indeferimento da liberdade provisória tem que ser 

fundamentado com análise aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, analisando os 

requisitos presentes para confirmar se há fumus boni iuris e periculum in mora38 e justificando 

o porquê as medidas cautelares diversas a prisão não são suficientes para assegurar o normal 

andamento do processo. Ainda nesse tocante, ressalta-se como a teoria do direito penal do 

inimigo encontra-se presente neste caso, como mencionado acima, visto que embora haja 

possibilidade da concessão da liberdade provisória mediante um termo de compromisso, 

diversas vezes esta é deixada de aplicar, sem a fundamentação rebatendo os requisitos do artigo 

supracitado, assim, sendo clara a antecipação da punição e o afastamento dos direitos 

fundamentais. 

 Segue as decisões proferida pelo Juiz da 32º da Vara Criminal do Rio de Janeiro, onde 

correu o processo de Rafael Braga por posse de artefato explosivo ou incendiário, tipificado no 

art. 16, III, da Lei nº 10.826/2003, quanto a conversão da prisão temporária em prisão 

preventiva e o indeferimento da concessão da liberdade provisória: 

 

“Trata-se de comunicação da prisão do nacional RAFAEL BRAGA VIEIRA, dando-o 

como incurso, em tese, nas penas do art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 

10.826/03. Isso porque, tal como se extrai do procedimento investigatório, foi preso em 

flagrante na posse de dois artefatos incendiários semelhantes a ´coquetéis Molotov´, 

logo após sair de um estabelecimento comercial que estava com a porta arrombada, e 

situado em frente à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima - DCAV.”  

 Nota-se que a própria narrativa da sentença, com base no inquérito policial, já menciona 

que o material apreendido com Rafael assemelha a coquetéis Molotov, ou seja, mera suposição 

e não confirmação de que era material de explosivos. 

 

“Registre-se, inicialmente, que o indiciado encontra-se preso por força de regular 

flagrante delito, de modo que não há que se falar em relaxamento da prisão. De outra 

parte, há prova da materialidade mínima e indícios suficientes da autoria, segundo se 

                                                
38 Fumus Bonis Iuris significa a fumaça do bom direito, é a confirmação que o direito pleiteado existe. Já o 

periculum in mora significa o perigo de mora, isto significa, que a demora em obter uma decisão judicial 

pode causar dano grave ou de difícil reparação. 
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extrai dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, estando presentes os requisitos 

autorizadores da prisão preventiva. Ao indiciado é imputada a conduta delituosa de 

posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário, cuja pena máxima prevista é superior 

a 6 anos. Logo, presente o requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, 

previsto no art. 313, inciso I, do CP, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011. 

Registre-se que a FAC do indiciado (às fls. 15/21) informa a existência de outros 

apontamentos, notadamente a prática de dois crimes de roubo, ambos com condenação 

pretérita e transitada em julgado em seu desfavor (Processo n.º 0113266-

50.2006.8.19.0001, junto à 33ª Vara Criminal e Processo 0310740-58.2008.8.19.0001, 

perante à 5.ª Vara Criminal).”  

 

Mesmo não havendo provas para condenação e a manutenção da prisão preventiva, 

ainda assim o juiz manteve a prisão de Rafael, negando o pedido de liberdade provisória. 

 

“(...). A utilização do material incendiário, no bojo de tamanha aglomeração de pessoas, 

é capaz de comprometer e criar risco considerável à incolumidade dos demais 

participantes, mormente em se considerando que ali participavam famílias inteiras, 

incluindo crianças e idosos. Atente-se que a Constituição da República garante a todos 

os cidadãos o direito de reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local. Portanto, presentes o fumus comissi 

delicti, decorrente dos indícios da participação do acusado no fato descrito na denúncia, 

e o periculum in libertatis, decorrente da necessidade de se resguardar a futura instrução 

criminal e a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação de eventual sanção 

penal. Por fim, cabe ressaltar que diante das circunstâncias do caso, acima 

demonstradas, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não 

atenderia as finalidades da lei, sendo a medida não apenas necessária, mas também a 

única adequado ao caso vertente. Desta forma, CONVERTO a prisão em flagrante de 

RAFAEL BRAGA VIEIRA em prisão preventiva, vez que estão presentes os requisitos 

previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Anote-

se. Procedam-se às comunicações necessárias. Após, remetam-se os autos ao MP.39 

(Decisão proferida em 24 de Junho de 2013).” 

                                                
39 Disponível em: < 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoCo

nsulta=publica&numProcesso=2013.001.185124-5 >. Acessado em: 15 dez. 2017. 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.185124-5
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.185124-5
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Apesar do laudo pericial atestar que o material que o  Rafael portava no momento de 

sua apreensão se quer tratava de material explosivo, porém, o magistrado aborda os fatos com 

grande convicção de que o material era explosivo, posicionando-se contrário ao laudo. 

 

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa Técnica 

do acusado RAFAEL BRAGA VIEIRA, às fls. 93/96. Instado a se manifestar o 

Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do acusado 

nos termos da denúncia e pela manutenção da prisão preventiva, às fls. 97/99. 

Realmente, conforme bem salientou o Dr. Promotor de Justiça, constata-se que 

continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressalte-se que a 

Defesa não logrou êxito em comprovar qualquer alteração na situação fático-jurídica 

que pudesse ensejar a modificação da decisão que converteu a prisão em flagrante em 

preventiva. Ademais, cabe ressaltar que a instrução se encontra finda, impondo-se, in 

casu, a aplicação do disposto na Súmula nº 52 do STJ. Por estes motivos, e por aqueles 

expendidos pelo douto Promotor de Justiça, que com a devida vênia ficam fazendo parte 

integrante desta decisão, INDEFIRO o pleito libertário. 2) Intime-se a Defesa para 

oferecer alegações finais no prazo legal. (Decisão proferida em 27 de Setembro de 2013) 

 

Não persiste razão a conversão da prisão e o indeferimento da liberdade provisória, uma 

vez que os elementos que autorizam a conversão não estão presentes in caso, isto porque, ao 

analisar a decisão e os fatos narrados sobre o delito não caracterizaria crime o porte desinfetante 

e agua sanitária, visto que não são elementos capazes de produzir explosivos já que possuem 

ínfima possibilidade de servir como artefato explosivo ou incendiário, conforme atestou o laudo 

pericial precário40.  

Ainda assim, após as apresentações das alegações finais pelo Ministério Público e pela 

DPGE/RJ, o juiz, na data de 02 de dezembro de 2013, proferiu sentença condenando Rafael a 

05 anos e 10 meses de reclusão. Abaixo segue trechos da sentença condenatória: 

 

(...)materialidade restou comprovada de forma inequívoca pelo Registro de Ocorrência 

de fls. 05/05v., pelo auto de apreensão de fls. 21, pelo laudo técnico de exame do 

material acostado às fls. 70/72, e pelo relato das testemunhas, em Juízo, descrevendo e 

                                                
40 Constata que o laudo pericial realizado pelo Esquadrão Antibombas da Coordenadoria Especial da Policia 

Civil se quer estava completo e tão pouco diferenciava os dois materiais apreendidos, ressalta-se que havia 

concluído no sentido que o material possuía mínima potencialidade lesiva. Ibidem item 35. 
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pormenorizando toda a dinâmica delitiva. A autoria, por sua vez, pôde ser haurida do 

seguro reconhecimento do acusado em Juízo, pelos dois policiais civis que efetuaram a 

prisão, bem como da versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, indicando que 

era realmente ele quem portava as garrafas, não deixando a menor dúvida, em face da 

clareza e segurança das provas, de que foi o réu quem praticou o crime, nos termos da 

denúncia. Em princípio, ressalte-se que as testemunhas são pessoas idôneas, isentas e 

não têm qualquer interesse pessoal em incriminar o réu. 

Os aspectos, ora citado pelo juiz, na fundamentação para a comprovação da autoria e da 

materialidade não possui congruência, visto que está contrario aos laudos periciais e a narrativa 

do acusado bem como os fatos narrados em sede policial. A seguir consta trechos relativo aos 

depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. 

 

 Nessa perspectiva, o policial civil EDUARDO NOGUEIRA VIEITOS, narrou em 

Juízo (fls. 80/81), a dinâmica dos fatos de forma coesa e firme, tal como se extrai do 

excerto abaixo destacado: ´(...) que são verdadeiros os fatos narrados; que o depoente é 

policial civil lotado na DECAV; que gostaria de retificar, apenas, que o local indicado 

na denúncia não era propriamente um estabelecimento comercial, e sim uma loja 

abandonada; que a porta do estabelecimento estava arrombada; que observou quando o 

réu ora presente entrou naquela loja com uma mochila e em seguida saiu com dois 

frascos em suas mãos; que em virtude das manifestações havia muita gente na rua, mas 

o réu era o único com frascos na mão; que naquela data a DECAV foi atingida por uma 

granada de gás lacrimogêneo lançada pela própria PMERJ; que dessa forma, fica claro 

que a Polícia Militar precisou intervir naquela manifestação; que o réu não soube 

explicar o que estava fazendo com os frascos em suas mãos; (...) que a loja indicada na 

denúncia já estava abandonada antes da data dos fatos e foi arrombada 

aproximadamente duas semanas antes dos fatos; que as duas garrafas encontradas com 

o réu tinham um estopim no gargalo, qual seja, um pano do tipo flanela, alaranjado; que 

ambas as garrafas eram de plástico; que em toda rua, e precisamente no local da prisão 

havia uma grande concentração de pessoas e um ´corre-corre´; que o incendiamento 

daqueles artefatos seria capaz de colocar em risco as demais pessoas; (...)´ 

Corroborando a narrativa em destaque, temos o depoimento do também policial civil 

ERICK DUARTE CORREIA (contido na mídia juntada às fls. 92). Esta testemunha 

narrou os fatos de forma idêntica a de seu colega da coorporação, acrescentando, ainda, 

que os aparatos encontrados com o réu aparentavam ser garrafas de ´coquetel molotov´. 

A negativa dos fatos, pelo acusado, quando de seu interrogatório (também na mídia de 

fls. 92), mostrou-se dissociada dos demais elementos de prova, e evidenciam 

unicamente uma tentativa desesperada de esquivar-se das imputações formuladas pelo 

Parquet, numa clara manifestação do exercício da autodefesa. Atente-se que o réu 
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declarou uma versão pueril e inverossímil, no sentido de que teria encontrado as duas 

garrafas lacradas - uma segundo ele contendo ´Pinho Sol´ e a outra ´água sanitária´ - 

ambas em uma loja abandonada, e resolveu tirá-las dali. Vale destacar que as 

circunstâncias em que ocorreu a prisão, ou seja, enquanto ocorria uma enorme 

manifestação popular, com concentração aproximada de 300 mil pessoas na Avenida 

Presidente Vargas, conforme amplamente divulgado na mídia, e no mesmo dia em que 

ocorreu confronto com as Forças Policiais, deixam claro que o intento do réu não seria 

outro senão o de proceder ao incêndio de qualquer objeto ou pessoas. O laudo técnico 

nº 267/13, tendo como objeto o exame do material (fls. 70/72) atesta que uma das 

garrafas tinha ´mínima aptidão para funcionar como coquetel molotov´. No mesmo 

documento o i. Perito prossegue informando em sua conclusão (item 04) que ´o etanol 

encontrado dentro de uma das garrafas pode ser utilizado como combustível em 

incêndios, com capacidade para causar danos materiais, lesões corporais e o evento 

morte´, delineando assim a potencialidade lesiva de ao menos um dos artefatos. Assim, 

comprovados os fatos típicos, não havendo causas excludentes de ilicitude ou 

culpabilidade, impõe-se o decreto condenatório na forma da denúncia. CONCLUSÃO: 

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o 

réu RAFAEL BRAGA VIEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do 

artigo 16, parágrafo único, inciso III da Lei 10.826/03. Atento às regras dos arts. 59 e 

68 do CP, passo a dosar a pena: O acusado deve ser considerado reincidente, fato que 

será relevado na fase subsequente. Mais uma vez o fato ocorreu enquanto centenas de 

milhares de pessoas reuniam-se, pacificamente, para reivindicar a melhoria dos serviços 

públicos. Naquele mesmo episódio verificou-se a presença da minoria, quase 

inexpressiva - se comparada com o restante de manifestantes - imbuída única e 

exclusivamente na realização de atos de vandalismo, tendentes a descreditar e 

desmerecer um debate democrático. A utilização do material incendiário, no bojo de 

tamanha aglomeração de pessoas, é capaz de comprometer e criar risco considerável à 

incolumidade dos demais participantes, mormente em se considerando que ali 

participavam famílias inteiras, incluindo crianças e idosos. Por tal razão, diante das 

peculiares circunstâncias do fato, e da culpabilidade exacerbada, fixo a pena-base pouco 

acima de seu mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-

multa. Tal como se afere da FAC acostada às fls. 113/119 e do Histórico Penal juntado 

às fls. 36/37, percebe-se que o réu ostenta duas condenações pretéritas transitadas em 

julgado em seu desfavor, com data anterior à prática deste fato, configurando-se assim 

o instituto da reincidência (arts. 61, I e 64, I do Código Penal). Dessa feita, elevo a 

reprimenda em 1 (um) ano, chegando à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, que torno definitiva à míngua de qualquer outra circunstância que enseje a 

sua modificação. Deixo de proceder à substituição e suspensão da pena, eis que ausentes 

os requisitos objetivos previstos nos arts. 44 e 77 do CP. Fixo o regime fechado para o 

cumprimento da pena, em razão da reincidência, e por entender este julgador ser o 
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regime adequado para garantir o caráter repressivo e preventivo, geral e especial da 

reprimenda, destacando que os regimes anteriormente impostos não permitiram ao réu 

atingir tal compreensão. Haja vista a situação econômica do réu, fixo o valor de cada 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.41 

 

 Dessa sentença, após divulgação midiática em relação a manutenção da prisão de Rafael 

Braga, houve uma grande mobilização, e o Instituto de dos Defensores dos Direitos Humanos 

assumiu o caso, assim, apresentaram recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para 

absolve-lo por atipicidade da conduta, pontuando sobre o laudo pericial precário, e na data do 

dia 28 de março de 2014, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferiu acordão 

redimensionando a pena que tinha ficado em 05 anos e 10 dias multa para 04 anos e 08 meses 

e 10 dias multa. Outro momento que podemos ver a teoria do direito penal do inimigo, no que 

tange a desproporcionalidade da pena, a qual Rafael foi condenado mesmo com prova nos autos 

contraria. Ainda houve nova tentativa para que anulasse o laudo pericial, visto tratar-se de um 

laudo precário, não havendo legitimidade do Esquadrão Antibombas realizar tal pericia, além 

do uso de substancias químicas para constar o material constante nas garrafas, sendo este 

recurso especial rejeitado. 

 Em outubro de 2014, houve uma progressão do regime de Rafael para o semiaberto, 

pois, embora tenha diminuído a pena, o TJRJ manteve o regime inicial nos moldes da sentença 

a quo, sendo contrário até ao previsto no Código Penal no art. 33, que determina os regimes 

penais de acordo com o quantum da pena e o quesito da reincidência. Essa mudança de regime 

possibilitou que Rafael trabalhasse, sendo que este foi contratado como auxiliar de serviços 

gerais pelo escritório “João Tancredo”42. 

Ocorre que, em novembro, durante uma volta do trabalho para o presídio, foi tirada uma 

foto43 de Rafael ao lado de uma pichação com os dizeres: “Você só olha da esquerda p/ direita, 

o Estado te esmaga de cima p/ baixo” e foi divulgada em rede social. As consequências desta 

divulgação para Rafael foi receber uma punição do presídio sob alegação de má conduta, sendo 

instaurado um processo disciplinar, o qual gerou a perda do direito a saída durante o período de 

                                                
41Disponivel:<http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&ba

ck=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.185124-5 >. Acessado em: 15 dez. 2017. 
42 Ibidem item 35, p. 20. 
43 Vide foto Anexo D, pag. 69. 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.185124-5
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.185124-5
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10 dias. Após outras penalidades perdeu o direito ao regime semiaberto, tendo em dezembro de 

2015 saído da prisão em regime aberto com o monitoramento através de tornozeleira eletrônica. 

 Quando Rafael saiu da prisão, voltou a morar com sua família na Vila Cruzeiro - favela 

situada no bairro da Penha no Rio de Janeiro - porém no dia 12 de janeiro de 2016, a caminho 

da padaria para comprar pão, este foi abordado por policiais, provavelmente devido a 

tornozeleira eletrônica e o estereótipo de criminoso perpetuado na sociedade racista, na qual o 

foi questionado informações acerca do tráfico e o envolvimento deste com isto. Ele foi agredido 

e ameaçado pelos policiais, os quais realizaram um flagrante forjado, imputando a Rafael o 

porte de 9,3g de cocaína, 0,6g de maconha e um rojão e o conduziram para delegacia. Foi 

denunciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e colaboração ao tráfico, artigos 33, 35 

e 37, respectivamente da Lei nº 11.343/2006. 

 Este é momento nítido sobre como o racismo institucional e a seletividade penal gera as 

condutas encontradas nesta ação policial, pois flagrante de conduta delitiva, Rafael foi abordado 

pelos policiais e questionado acerca do tráfico de drogas que ocorre na localidade. Essa ação só 

reforça a Teoria do Etiquetamento, uma vez que as condições de localidade e sociais 

influenciam na concepção do criminoso, e com tal fundamento é que ação policial, neste caso 

e em diversos casos semelhante ao do Rafael, é aplicada na sociedade protegida pelo manto da 

súmula 70 do TJRJ.44 

Os advogados do DDH que assumiram, também, este caso de Rafael, fizeram diversas 

diligências ao curso do processo, fase esta propícia para tais requerimentos e o juiz negou todos, 

atenta-se ao fato que tais requerimentos os quais a defesa entendia ser importante para o 

processo a fim de garantir ampla defesa e o princípio do contraditório para provar a inocência 

de Rafael foi indeferida, sem qualquer motivação aparente.  

 Após longos meses, e o prejuízo sofrido pela defesa pela obstenção em produzir provas, 

o juiz em 20 de abril de 2017, profere sentença, novamente, condenatória, determinando a pena 

de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.687 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete) dias-multa, à razão unitária mínima. 

                                                
44 TESTEMUNHO EXCLUSIVAMENTE POLICIAL.VALIDADE. "O fato de restringir-se a prova oral 

a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação." Disponível em: < 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/sumulas-70 >. Acessado em: 19 dez. 2017. 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/sumulas-70
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 Na data do dia 12 de dezembro de 2017, após recurso de apelação apresentado pela 

defesa, houve a sessão na 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo o advogado, 

Dr. Carlos Eduardo Cunha Martins Silva,  feito a sustentação oral na qual pleiteou-se a 

absolvição de Rafael nos delitos do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, porém, teve apenas 1 voto 

contrário a manutenção da condenação, sendo passível de recurso uma vez que não foi unanime, 

podendo apresentar embargos para que outra câmara julgue novamente o recurso; além da 

possibilidade de recorrer para as instâncias superiores. 

 A sentença recorrida (vide Anexo C) - fundamentou-se em elementos que não são 

sustentáveis para um decreto condenatório, vejamos: 

1) Condenação quanto ao delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343 

Fundamentou que a inscrição da facção constante na embalagem das drogas, o local 

onde Rafael foi apreendido e forma de acondicionamento caracterizava o tráfico por 

parte do acusado. Se analisarmos a Teoria do Etiquetamento, podemos analisar o cunho 

preconceituoso na fundamentação, uma vez que, embora o local seja conhecido por 

haver tráfico, não significa que todos ali pratiquem o delito de tráfico, esse 

posicionamento reforça a criminalização das camadas mais baixas da sociedade, tendo 

em sua maioria compostas por negros que residem nas favelas, criamos um cenário de 

liberalidade total visto que mesmo que não sejam elementos que são utilizados para a 

caracterização do tráfico foi utilizado para arrimar um decreto condenatório. A 

aplicabilidade dos requisitos é seletiva pois mencionado a falta de outros materiais que 

corroborem a concorrência do delito pelo autor, como material de endolação, dinheiro, 

caderno de anotações entre outros, persiste que as condições sociais, ou seja, critérios 

subjetivos que o juiz pode apreciar o torna traficante. 

 

2) Condenação quanto ao delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, associação 

para o tráfico: 

A mesma fundamentação para a caracterização do tráfico foi utilizada para confirmar a 

associação, sendo esta as inscrições nas embalagens das drogas. A associação ao tráfico 

tem que ser demonstrada os requisitos que caracterizem, sendo estes estabilidade e 

permanência, o que apenas as inscrições nas embalagens não demonstraram. O voto do 

contrário, no recurso de apelação, quanto a manutenção da condenação bateu 

exatamente neste ponto, uma vez que não foi apresentado nos autos provas de que 
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Rafael estaria associado ao tráfico, até porque se quer foi mencionado a presença de 

outro elemento.  

 O desdobramento da seletividade penal e do racismo institucional atua de forma a 

exercer um poder punitivo estatal máximo. Pois ainda que encontre um conjunto probatório 

falho, deparamos com a lesividade ao princípio da imparcialidade do juiz, ao princípio do ônus 

da prova e ao princípio in dubio pro reo; e fundamentação deliberada da Súmula 70 TJRJ sem 

a apreciação de outras provas, a consequência é o encarceramento em massa da população 

negra45. 

 Outros casos semelhantes, ou até mesmo mais graves, não foram apreciados da mesma 

maneira, um exemplo a ser citado é o caso do Breno Fernando Solon Borges, branco e com 

ótima situação financeira, filho de uma desembargadora Tania Garcia Freitas Borges do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, foi preso portando 129 quilos de maconha e 

munições pesadas, descobertos através de uma operação realizada pela Polícia Federal na qual 

forma juntadas diversas provas concretas do envolvimento de Breno no tráfico de drogas e de 

armas. Ainda assim, este foi solto, garantido o direito de responder em liberdade, devido a um 

laudo apresentado pela defesa que determinava que o acusado era portador da “Síndrome de 

Bordeline”, em síntese, esta doença gera um desvio de comportamento alterando a cognição e 

o controle dos impulsos. 

 Enquanto Rafael Braga, tendo sido acometido por tuberculose 46  – realidade triste 

existentes nos presídios brasileiros – teve a sua prisão convertida em prisão domiciliar, após 

grande trabalho da defesa solicitando que este necessitava de atendimento médico; mesmo com 

a ausência de provas quanto a autoria do delito e a quantidade pequena de droga apreendida, 

foi condenado a 11 anos e 03 meses de prisão. Daí notamos como a criminalização do negro é 

violenta, injusta e punitiva, à medida que outros tem maiores benefícios devido a influência 

política e alto poder econômico. 

                                                
45 Anexo F, fl. 71. 

46  Notícia a cerca da concessão do habeas corpus, pelo STJ, para que Rafael Braga pudesse tratar a 

tuberculose, sendo a prisão convertida em prisão domiciliar. Disponível em: <  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/13/com-tuberculose-contraida-na-cadeia-

rafael-braga-consegue-prisao-domiciliar-em-decisao-do-stj.htm>. Acessado em: 17 de. 2017. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/13/com-tuberculose-contraida-na-cadeia-rafael-braga-consegue-prisao-domiciliar-em-decisao-do-stj.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/13/com-tuberculose-contraida-na-cadeia-rafael-braga-consegue-prisao-domiciliar-em-decisao-do-stj.htm
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 Outro exemplo que também deve ser citado, é o caso do político Aécio Neves, na qual 

foi encontrado na posse de seu helicóptero a quantidade de 400 quilos de cocaína e se quer um 

processo foi aberto em face deste. Ou seja, o perfil do sistema penal brasileiro é bem definido 

quando analisamos a punibilidade aplicada no Brasil. 

A lei não é aplicada de forma que avalie as condições do delito para que seja aplicada as 

medidas justas em cada caso, ao analisarmos a criminologia crítica podemos entender como as 

questões econômicas influenciam a produção do crime associado ao conceito de seletividade 

penal chegamos a um resultado onde há maior punibilidade para as camadas desfavorecidas 

enquanto as que possuem os aspectos sociais e econômicos maiores se quer são punidas. 

Enquanto isso aguardamos que nas próximas instâncias sejam proferido um decreto que seja 

compatível com os pressupostos processuais penais e, principalmente, que os princípios 

constitucionais sejam observados e aplicados, já que a CRFB/88 que instituiu o Estado 

Democrático de Direito e as garantias fundamentais que norteiam o direito penal e o direito 

processual penal bem como todos os órgãos e campos da sociedade, sendo a base de todo nosso 

direito, não pode ser descartada tornando a soberania de quem preside o julgamento. 

Constatamos o quanto o sistema brasileiro é falho na aplicabilidade da lei mas, acima disso, 

constamos o quanto a cor da pele e a sua origem determinam a sua posição na sociedade. Ao 

analisar o caso do Rafael Braga, não só vemos o reflexo do racismo institucionalizado nas ações 

dos policiais e da justiça e também vemos como ainda somos influenciados por ideias 

inquisitoriais e punitivos. A teoria do etiquetamento e a teoria do direito penal do inimigo 

apresentam, de forma nítida, que o estado penal brasileiro vive sob a hegemonia de um estado 

sem garantias fundamentais, onde a lei maior não é a Constituição Federal.  

A seletividade penal não é puramente uma crítica ao sistema penal, é um instituído legalizado 

e aplicado no sistema penal brasileiro como se fosse um princípio, uma vez que se admite 

inúmeros casos, como o de Rafael, serem decretados condenações sem ao menos apreciar, com 

imparcialidade, as provas constantes no processo. Pois, a condenação e o conceito punitivo 

estão tão inseridos na nossa sociedade que a exceção se tornou a regra, e há uma passividade 

quanto a realidade que vivemos. 
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5.  CONCLUSÃO   

A sociedade brasileira construída nos moldes de políticas de hegemonia racial, 

segregação e racismo, determinou a delimitação dos aspectos sociais e raciais do negro nesta 

sociedade; dentro da perspectiva colonial a inserção do negro, como indivíduo de direitos e 

deveres, não ocorreu, assim, embora traçassem um caminho que tendia ao abolicionismo, os 

interesses econômicos e políticos, demonstraram a verdadeira intenção do Estado brasileiro 

quanto a abolição da escravidão. 

As políticas de embranquecimento da raça, a teoria da mulatização e da democracia 

racial foram pilares para obstenção de desenvolvimento do negro, na era pós abolicionista, que 

apoiadas em estudos acadêmicos cientifico, difundiram ideais racistas para uma sociedade 

fragilizada, economicamente e politicamente, que perpetuaram o viés colonialista de genocídio 

da população negra perdurando até neste século.  

Ademais, as políticas de eugenistas contaram com o apoio de teorias criminais para o 

fortalecimento dessa ideologia, havendo uma concepção forte contra a população negra e pobre, 

ao tratar a camada social menos favorecida como a caracterização do criminoso. Tendo nessa 

linha, o estudo a cerca da seletividade penal posto que, no cenário brasileiro, esta atua de forma 

permanente e escancarada, ao confrontarmos com os dados obtidos no Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias. Isso significa que, apesar de existir institutos como o garantismo 

penal, direitos fundamentais da pessoa humana, garantias processuais, tratados internacionais 

que visam a proteção dos princípios básicos inerentes a toda pessoa; somos marcados por teorias 

que deveriam já ter sido superadas por não serem compatíveis ao Estado Democrático de 

Direito. Ocorre que, o racismo está intensamente petrificado na nossa sociedade que todos os 

campos estão envenenados pelo racismo institucional e, em decorrência disso, ao falarmos 

sobre a justiça penal e seu controle social, temos que a seletividade penal é o guia da atuação 

no sistema penal brasileiro. 

O caso do Rafael Braga é um entre os milhares de Rafaeis que encontramos aprisionados 

pelo sistema prisional brasileiro, onde paira o colonialismo e o direito penal do inimigo, onde 

notamos que provas duvidosas são vistas como prova absoluta e se não for a súmula 70 do TJRJ 

está ali para que seja, assim, os damos um passo a cada dia em direção a um direito arbitrário e 

inquisitorial, afastando mais da função do direito e dos princípios que regem essa Federação. E 

a camada que mais sofre com esta seletividade da justiça e do racismo institucional, é aquela à 
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qual carregou o país nas costas na base de suor e sangue, pois através de nós que o país se 

desenvolveu e criou alicerces para ser dominado um país um independente, e não mais uma 

colônia de Portugal, mas ainda insistem em nos dizer que o racismo é vitimismo, que o racismo 

já foi superado, que a população branca - que explorou e matou milhares de negros e indígenas- 

nada nos devem, embora tenha dizimado uma população e incentivado o genocídio a outra, 

ainda assim dizem que o racismo não passa de uma falácia. 

Embora o racismo não seja reconhecido e encontra-se presente nesta sociedade de forma 

velada, a inserção de políticas de combate ao racismo institucional se faz necessária para que 

haja uma modificação nas estruturas da sociedade, pois ao debatermos a temática racial frente 

ao racismo institucionalizado e a seletividade penal, caminhamos para uma política criminal 

mais assertiva, mas, é um debate que não deve se limitar ao campo penal, visto que a esses 

ideais contaminaram todas as estruturas que sustentam a sociedade. 

O direito penal tem que servir como um mecanismo de ressocialização, o criminoso não 

deve ser punido de forma arbitrária e fundamentada em elementos inquisitoriais, a luta quanto 

a modificação do cenário do sistema penal brasileiro perpassa não apenas no âmbito da 

construção da lei mas, principalmente, no âmbito da aplicação, sendo que a seletividade penal 

surge a partir do momento em que há questões sociais que diferenciam um individuo do outro, 

determinando que certas características o torna um potencial criminoso, na ação violenta da 

polícia que é legitimada pelo Estado e pela sociedade, assim, ao superarmos estas questões e 

criar um debate acerca de que tipos de políticas criminais devemos criar para adequar-se ao 

Estado Democrático e os princípios constitucionais, levando em consideração um viés 

ressocializante, teremos um sistema penal brasileiro mais adequado ao sistema de governo. 

 

Desta forma, o presente trabalho demonstrou que as discussões acerca das questões 

raciais e o sistema penal brasileiro extrapolam a esfera judicial, isso significa, que deve ser 

aprofundado os estudos quanto ao colonialismo e as marcas existentes na atualidade deixada 

por este, a partir desse conhecimento do passado podemos traçar meios que afastemos o racismo 

institucional, assim, promovendo uma política de inserção do negro na sociedade, 

descontruindo os aspectos sociais e raciais que os cercam, que acabam sendo refletidos no 

sistema penal brasileiro, o qual sofrerá intensas modificações quando houver a desconstrução 

de aspectos sociais e raciais instaurado sob a ideologia eugenista, a fim de cessar a violência 

praticada pelo Estado ante a falta de limitação do poder punitivo estatal e a anuência com os 

atos racistas e seletistas. 
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ANEXO A) DADOS ESTIMADOS DO TRÁFICO NEGREIRO NO PERÍODO DE 1501-1875: 

 

 
Fonte: Slave Voyages. Acessado em 04 de novembro de 2017. Disponível em: http://slavevoyages.org/assessment/estimates.  
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ANEXO B) SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA 32º VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DO RIO DE JANEIRO, NO PROCESSO DE PORTE DE MATERIAL 

EXPLOSIVO, TIPIFICADO NO ART. 16, ÚNICO, III, DA LEI Nª 10.826/2003:
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ANEXO C) SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA 39ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO 

PROCESSO DE Nº: 0008566-71.2016.8.19.0001, TENDO COMO IMPUTAÇÕES O DELITO 

DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 33 C/C 35 DA LEI 

N 11.343/2006.  
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ANEXO D) FOTO DE RAFAEL BRAGA AO LADO DA PICHAÇÃO: 

 

 
Fonte: DDH. Foto retirada da rede social, facebook, do DDH. Disponível em: < 

https://www.facebook.com/347772661906399/photos/a.360936677256664.109478.347772661906399/9803474186

48917/?type=3&theater>. Acessado em: 19 dez. 2017. 
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ANEXO E) Gráfico das sentenças condenatórias por delitos tipificados: 

 

Fonte: Gráfico retirado do INFOPEN-2014, p. 33. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-

penal/documentos/infopen_dez14.pdf>. Acessado em: 19 dez. 2017. 
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ANEXO F) Tabela com a porcentagem de presos, de cada estado, com base na etnia/raça: 

 

Fonte: Tabela retirada do INFOPEN-2014, p. 37. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-

direitos/politica-penal/documentos/infopen_dez14.pdf>. Acessado em: 19 dez. 2017 
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