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RESUMO 

 

 

A postura inquisitória por vezes adotada pelos juízes na instrução criminal é o objeto central de 

análise deste trabalho. Nesse sentido, buscou-se compreender se os traços inquisitoriais da 

elaboração da legislação processual penal brasileira ainda influenciam em um agir superegoico 

do juiz, capaz de mitigar a subjetividade do acusado. A partir de uma pesquisa de caráter teórico, 

lastreada em uma investigação histórica, buscou-se conhecer as intenções do legislador do 

Código de Processo Penal de 1941 em sua exposição de motivos, bem como a origem dos 

sistemas processuais penais, a fim de se identificar possíveis marcas inquisitoriais presentes na 

práxis jurídica dos dias atuais. Na tentativa de se traçar um possível paralelo entre o juiz 

inquisidor e o Superego, estabeleceu-se um estudo multidisciplinar entre Direito Processual 

Penal, Criminologia Crítica e Psicanálise. Uma vez que o Superego, instância psíquica estudada 

pela teoria psicanalítica de Freud, constitui uma relação autoritária, narcísica e não dialética 

com o sujeito, procurou-se verificar, com o estudo de possíveis manifestações inquisitórias do 

juiz criminal, as semelhanças entre essas duas figuras, sendo a busca pela verdade o principal 

elo que as conecta. Na busca por um aliviamento psíquico, a subjetividade do acusado pode ser 

mitigada pela produção de uma confissão não espontânea. Na tentativa de se resguardar a 

imparcialidade necessária ao magistrado na lida com o acusado, constatou-se que a mentalidade 

inquisitória presente no juiz de caráter inquisidor é fruto do pensamento hegemônico do 

Judiciário sobre o acusado, em razão das origens do processo penal brasileiro. Diante disso, 

entende-se que o Código de Processo Penal de 1941 urge de uma atualização significativa, 

acompanhada de uma mudança de mentalidade nos agentes que o instrumentalizam, em 

especial, o juiz criminal. 

 

Palavras-chave: Processo Penal. Mentalidade inquisitória. Psicanálise. Juiz e Superego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The inquisitorial position repeatedly adopted by criminal judges is the central object of the 

present research. It aims to understand if the inquisitorial signs of the Brazilian criminal 

procedural’s elaboration still has influence in a judge’s super egoic acting, which is able to 

mitigate the defendant’s subjectivity. Through a theoretical research, based in a historical 

investigation, it intends to understand the aims of the legislator of 1941’s Criminal Procedure 

Code, in its explanatory statement, and the criminal procedural systems’ origin, to identify 

inquisitorial marks in the current legal practice. In an attempt to draw a parallel between the 

inquisitor judge and Superego, it makes a multidisciplinary study which includes Criminal 

Procedure, Critical Criminology and Psychoanalysis. Considering that Superego, a psychic 

instance studied by Freud’s psychoanalysis, constitutes in an authoritarian, narcissistic and non-

dialectic relation with the subject, this research verifies, based on the study of criminal judge’s 

possible inquisitorial manifestations, the resemblances between both of them, and the search 

for truth as the main link that connects them. Searching for a psychic reliever, the defendant’s 

subjectivity can be dwindled by the production of a non-spontaneous confession. Trying to 

protect the judge’s required impartiality in dealing with the defendant, the present research 

verifies that inquisitor judge’s inquisitorial mentality is a result of Judiciary’s hegemonic 

thinking about the defendant, due to brazilian criminal procedural’s origin. Because of that, it 

understands that 1941’s Criminal Procedure Code needs a significant update accompanied by 

a mindset changing in the agents who instrumentalize it the criminal judge. 
 

Keywords: Criminal procedure. Inquisitorial mentality. Psychoanalysis. Judge and Super-ego. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“Primeiro, sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o deus deles, ofende, 

separa eles; se algum sonho ousa correr, cê para ele, e manda eles debater com a bala que vara 

eles” (EMICIDA; BEATZ; SAMAM, 2019b). O trecho de “Ismália”, canção do rapper 

Emicida, inspirada no poema de mesmo título, de Alphonsus de Guimaraens1, retrata o caráter 

persecutório da realidade vivenciada pelo povo preto. Com menções ao caso Evaldo Rosa2, 

executado em ação do Exército, que desferiu oitenta tiros sobre o carro da família, “Ismália” 

evidencia injustiças cometidas contra um povo que tem sua liberdade constantemente 

vilipendiada. 

As afirmações descrevem o sofrimento de um grupo que se encontra em um estado de 

incessante e multiforme perseguição. A vasta produção bibliográfica sobre as intervenções 

policiais que interrompem vidas negras denuncia: no país, o perfil das vítimas de intervenções 

com resultado morte é “majoritariamente formado por jovens, negros e do sexo masculino” – 

79,1% das vítimas são pretas e pardas, “indicando a sobrerrepresentação de negros entre as 

vítimas da letalidade policial”, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020) 

sobre o ano de 2019.  

Outro dado alarmante se refere ao encarceramento em massa de jovens negros: o perfil 

da população prisional do país é de “homens jovens, negros e com baixa escolaridade” (FBSP, 

2020). Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020) revelam que 66,7% (438.719 

presos) da população carcerária é negra.  

Essa introdução se faz necessária, inevitavelmente, visto que o povo preto é o que mais 

sofre os danos da perseguição da política criminal brasileira. Considerando que a problemática 

do presente trabalho se pauta no tratamento persecutório, de mentalidade inquisitória, aos quais 

são submetidos aqueles inseridos no sistema de Justiça do país, é importante destacar que o 

                                                
1 Poema simbolista, de característias místicas, “Ismália” conta a história de uma moça que, num desvario, perde 

sua vida ao atirar-se em busca de um sonho: “queria a lua do céu, queria a lua do mar” (GUIMARAENS, 1960). 

Na canção, o paralelo é traçado por Emicida: “Ismália quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ter pele escura é 

ser Ismália” (EMICIDA; BEATZ; SAMAM, 2019b). “Eu observo o poema ‘Ismália’ e compreendo que esse é 

o desespero da pessoa preta: que ela sobe até o alto do penhasco e sonha, [...] até o momento [em] que [...] ela 

salta pra tocar essa lua – e todos nós saltamos pra tocar a lua todo dia quando a gente acorda, só que a gente 

termina com o corpo nas pedras”, diz o rapper em entrevista concedida ao Podcast Mamilos (EMICIDA, 2019a). 
2 Evaldo dos Santos Rosa, um homem negro, músico, de 51 anos, foi assassinado em uma ação do Exército durante 

a “Operação Muquiço”, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 7 de abril de 2019. “Militares dispararam ao menos 

80 vezes contra o carro em que estava Evaldo e sua família em Guadalupe, segundo peritos da Delegacia de 

Homicídios. [...] Cinco pessoas estavam no carro e iam para um chá de bebê. A esposa e o filho de 7 anos de 

Evaldo e uma mulher não se feriram” (G1 RIO; TV GLOBO, 2019).  
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contexto aqui verificado é uma realidade vivenciada majoritariamente por pessoas pretas, 

constantemente visadas pelos agentes de segurança3.  

Isto posto, percebe-se que uma preocupação latente deste trabalho se refere à 

mentalidade punitivista do sistema de justiça criminal brasileiro, que se apropria da pauta da 

segurança pública, enquanto política de Estado, gerando um cenário de barbárie.  

Contudo, transcendendo o foco do sistema carcerário e partindo da premissa etiológica 

de que o processo penal é o lugar onde os destinos são decididos, esta pesquisa pretende 

observar as dinâmicas presentes na instrução criminal do procedimento comum ordinário. Se é 

no processo que se decide sobre liberdade, é necessário que se observe a imparcialidade e lisura 

que se espera das figuras envolvidas. Para tanto, escolheu-se como objeto de pesquisa a postura 

do magistrado nos processos criminais.  

O problema a ser apontado compreende um delicado momento da história brasileira 

enquanto nação: a elaboração do Código de Processo Penal, ainda vigente, coincide com um 

período de instabilidade democrática e social, com suspensão de direitos e garantias individuais 

– o Estado Novo de Getúlio Vargas. Dessa maneira, questiona-se: os traços inquisitoriais do 

processo penal brasileiro influenciam em um agir superegoico do juiz, mitigando a 

subjetividade do acusado? 

Para apreciar essa questão, objetiva-se analisar as influências históricas e sistêmicas 

do processo penal brasileiro, a fim de se observar se a mentalidade inquisitória ainda pode ser 

encontrada no juiz criminal dos dias atuais. Por consequência, objetiva-se apontar os danos que 

podem ser causados pela proatividade e entusiasmo do julgador e destacar a necessidade de 

diligência num momento de tamanha ingerência na vida do acusado.  

Assim, parte-se das hipóteses de que a construção da legislação processual penal 

brasileira permite que inquisitoriedades se perpetuem na práxis jurídica dos dias atuais, sendo 

a busca pela verdade o principal aspecto a ser observado. Ainda, a subjetividade do acusado no 

interrogatório, ato crucial para o exercício de autodefesa, restaria prejudicada diante dessa 

postura superegoica do juiz inquisidor. 

A metodologia deste trabalho é pautada em uma pesquisa teórica, notadamente 

marcada por um caráter interdisciplinar em sua abordagem, cujos objetivos específicos serão 

perquiridos através de um estudo multidisciplinar entre Direito Processual Penal, Criminologia 

Crítica e Psicanálise. Ainda, serão promovidas análises qualitativas acerca dos conceitos 

teóricos abordados. 

                                                
3 “Eles num guenta [sic] te ver livre” (EMICIDA; BEATZ; NAVE, 2019b). 
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O estreitamento entre os saberes da Psicanálise e das Ciências Criminais faz-se 

necessário na busca por explicar o surgimento do Direito e da lei para a humanidade, num 

caráter contencioso e de vigilância. De fato, a Ciência Jurídica “coloca problemas para ensinar”, 

enquanto “outras formas de abordagem do fenômeno jurídico, como a Sociologia, a Psicologia, 

a História, a Antropologia etc., [...] colocam problemas e constituem modelos cuja intenção é 

muito mais explicativa” (FERRAZ JÚNIOR, 1977, p. 107-108). Nesse sentido,  

 

 

A ciência cada vez mais é o reduto de um pensamento prático, nem por isto desprovido 

de reflexões de ordem ética e moral. É justamente para superar insuficiências do 

pensamento disciplinar que emerge a interdisciplinaridade, como resultado de um 

processo de comunicação entre disciplinas que apresentam enfoques diferentes e 

complementares sobre um mesmo objeto. [...] Reconhecendo a unidade do múltiplo 

ou a multiplicidade do uno, transpomos os limites solitários da pesquisa disciplinar 

dotada de poucos recursos para compreensão de fenômenos complexos. A 

interdisciplinaridade rompe com o paradigma hegemônico da pesquisa positivista: 

ordem, redução e pensamento simplificador (MADEIRA FILHO; CALLEGARI, 

2012, p. 200). 

 

 

Nessa percepção, será promovida a interlocução de conceitos da teoria psicanalítica de 

Sigmund Freud, que antecipou o surgimento do fascismo italiano, escrevendo no período de 

decadência do liberalismo e ascensão do autoritarismo na Europa. Isto porque Freud escreveu 

sobre uma figura de caráter déspota, persecutório, detentora da verdade, com um duro sistema 

de vigilância: o Superego, que se trata, em realidade, de uma instância psíquica, presente em 

todo sujeito. Disto, destaquem-se duas contribuições: a Psicanálise é capaz de aproximar as 

noções de “homem honesto” e “criminoso”, possibilitando o diálogo com a Criminologia 

Crítica; e de provocar no leitor a catarse de que todos se submetem a um estado de perseguição 

constantemente promovido por suas próprias instâncias psíquicas vigilantes. Em realidade, 

“criminosos seremos todos...em latência... Seremos todos prisões ambulantes cheias de 

criminosos aferrolhados e que buscam escapar-se, a despeito das grades e dos ferrolhos do 

recalcamento, iludindo a vigilância dos carcereiros da censura” (ARAGÃO,4 1963 apud 

KAUTER, 2003, p. 50). 

O trabalho foi dividido em três capítulos: no primeiro capítulo, a dimensão abordada 

compreende a contextualização do período de elaboração do código processual pelo então 

Ministro da Justiça Francisco Campos, em meio à ditadura estadonovista de Getúlio Vargas, na 

tentativa de compreender as diretrizes e intentos iniciais do referido código, através da análise 

de sua exposição de motivos. Após, pretende-se expor a contextualização histórica dos sistemas 

                                                
4 ARAGÃO, Moniz Sodré. As três escolas penais. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963, p. 394. 



13 

 

processuais penais – sistema acusatório e inquisitório – para compreensão das características 

que circundam cada um deles, bem como situar o sistema brasileiro de acordo com essas 

características. Por fim, será abordada a busca pela verdade como afronta ao modelo 

constitucional de processo, em que pesem os avanços democráticos, pois, ao que tudo indica, 

ainda é um problema latente no cenário processual brasileiro. 

No segundo capítulo, serão trazidas as conceituações da Psicanálise, a fim de construir 

as bases do diálogo transversalizado entre os saberes. Primeiramente, pretende-se visualizar as 

contribuições psicanalíticas para a superação do Positivismo Criminológico, bem como negar 

a utilização de quaisquer mecanismos que tenham por objetivo extrair uma verdade do acusado, 

enfatizando a atmosfera subjetiva presente no momento do interrogatório. Ainda, serão 

analisadas as possibilidades de interlocução entre a Psicanálise e as Ciências Criminais, e qual 

seria o método mais pertinente para tanto. Num segundo momento, a partir da obra “Totem e 

Tabu” (1913), será estudada a gênese da lei nas sociedades primitivas, considerando o mito 

proposto por Freud, para o entendimento do papel da lei nas comunidades e das autoridades que 

a encarnam. Por fim, será conhecida a instância psíquica do Superego, advinda na segunda 

tópica de Freud (1923), que, acompanhada do sentimento de culpa e da pulsão de morte, lança 

luz sobre a dimensão agressiva presente no sujeito e estruturante do laço social.  

No terceiro capítulo, na tentativa de se traçar um paralelo entre a dureza com que o 

Superego se impõe e a altivez que o juiz criminal pode exercer durante o processo, serão 

observadas manifestações inquisitoriais ainda presentes no interrogatório do acusado, em 

especial, a mitigação do direito ao silêncio. Após, serão trazidos os conceitos de “quadro mental 

paranoico”, do jurista italiano Franco Cordero (apud COUTINHO, 1998, p. 178), e de “juiz-

bricoler”, de Alexandre Morais da Rosa (2004), para melhor ilustração dos danos que podem 

ser causados ao acusado e à instrução criminal quando o magistrado prioriza suas hipóteses ao 

invés dos fatos, numa bricolage de significantes (ROSA, 2004, p. 376) que ressuscita aspectos 

do sistema inquisitório. Por fim, será estabelecida a relação entre o juiz inquisidor e o Superego, 

na qual a imagem do acusado se torna a imagem do “criminoso”, pela mitigação de sua 

subjetividade pelo medo da perda do amor do juiz, figura da lei em última instância. Em 

verdade, acredita-se que o juiz criminal de mentalidade inquisitória pode vir a ser um aspirante 

a sucedâneo do pai da horda primitiva, prenúncio da instância do Superego.  

Ressalte-se que a escolha da expressão “mentalidade inquisitória” se deu porque 

acredita-se que todo o sistema processual penal vivencia, ainda nos dias atuais, as marcas da 

Inquisição. Por essa razão, entende-se que a mudança de mentalidade dos agentes judiciários é 

medida que se impõe, para além de mera alteração normativa. 
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2. NOÇÕES HISTÓRICAS DO PROCESSO PENAL E O PAPEL DO JUIZ 

 

 

Diante da máxima hegeliana de que “todos os grandes fatos e todos os grandes 

personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes” (HEGEL,5 1837  

apud MARX, 2011, p. 25), Karl Marx acrescentou que “a primeira vez [ocorre] como tragédia, 

[e] a segunda como farsa” (MARX, 2011, p. 25). Essa ideia de repetição dos acontecimentos 

não é exclusiva, tendo sido trabalhada também no pensamento filosófico pós-moderno de 

Friedrich Nietzsche (2012), em seu conceito de eterno retorno. 

Sabe-se que, como uma dança dialética, ao mesmo tempo em que “somos construídos 

pela história” (COUTINHO, 2015a), somos agentes ativos dessa construção. Logo, se não há 

“respeito pelas regras e [...] pelas diferenças, estamos condenados a repetir os mesmos erros” 

que, por ora, repudiamos (COUTINHO, 2015a). No entanto, o diferencial da proposta de Marx 

vem de que, se conhecemos a história, seus personagens, o desenrolar das narrativas, e ainda 

assim a repetimos, consentimos com a tragédia e passamos a reproduzi-la enquanto farsa – e “a 

farsa é mais terrível do que a tragédia à qual ela segue” (MARCUSE, 2011, p. 9).  

É sobre essa ideia que se apoiará o presente capítulo. Com os olhos voltados para a 

história, o que se vê da práxis jurídica dos dias atuais nada mais é do que a repetição descuidada 

de tragédias que permeiam a origem do processo penal brasileiro, sob as vestes de uma farsante 

democracia. Por trás da atividade do juiz, existe um conjunto de circunstâncias que não se 

limitam à construção de sua subjetividade, mas afetam, também, sua atividade objetiva, o que 

está para além do conhecido debate entre imparcialidade e neutralidade. 

Evidente que é impossível exigir uma neutralidade do magistrado, tendo em vista os 

fatores íntimos que colaboram na formação de sua cognição – como todo ser humano, sua 

vivência, experiências e pulsões também influem na tomada de decisão. Afinal, 

“o juiz não é mero ‘sujeito passivo’ nas relações de conhecimento, [...] [mas] também é 

construtor da realidade em que vivemos, e não mero aplicador de normas, exercendo atividade 

simplesmente recognitiva” (COUTINHO, 1998, p. 171). 

Contudo, como é de conhecimento, “a imparcialidade do órgão jurisdicional é [...] 

imprescindível para o seu normal desenvolvimento e obtenção do reparto judicial justo” 

(LOPES JÚNIOR, 2020, p. 89), abstendo-se de qualquer postura tendenciosa, trazendo 

                                                
5 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Dritter Teil [Preleções 

sobre a filosofia da história. Terceira parte] (Berlim, 1837. Werke, v. 9). 



15 

 

equilíbrio e segurança jurídica às partes envolvidas, na medida de suas desigualdades6. “A 

essência do processo está na simétrica paridade da participação dos interessados” (LOPES 

JÚNIOR, 2020, p. 52). 

A posição que se espera do magistrado sustenta-se no princípio do juiz natural, que 

consiste na combinação de prévia determinação das regras do jogo – sobre a qual incide o 

princípio da legalidade – e de sua imparcialidade, “no sentido estrito de estarem seguras as 

partes quanto ao fato de o juiz não ter aderido a priori a uma das alternativas de explicação que 

autor e réu reciprocamente contrapõe durante o processo” (PRADO, G., 2005).  

No entanto, à sombra do juiz, existe um contexto histórico e político, por vezes 

ignorado pelos operadores do Direito atentos à técnica, e que muito vale para a compreensão 

do todo. O modelo processual penal brasileiro nasce com a atuação do então Ministro da Justiça 

Francisco Campos, que não escondia seu apoio ao Estado Novo getulista, e o considerava como 

o resultado de um “imperativo de salvação nacional” (CAMPOS, 2002, p. 55).  

O que restará claro, a partir desse cenário, é que os ideais democráticos surgidos com 

o advento da Constituição de 1988 não foram suficientes para adequar tamanha expressão do 

autoritarismo às noções de uma justiça restaurativa e reparadora. O Código de Processo Penal 

“mantém seu caráter social e sua alma autoritária, visto que o vício está arraigado em sua base” 

(SANTIAGO NETO, 2011, p. 20), o que influencia a posição do juiz até os dias de hoje. 

Isso posto, o presente capítulo pretende, a partir de uma perspectiva histórica e política 

da origem do Código de Processo Penal de 1941, juntamente com uma análise dos sistemas 

processuais penais existentes e sua afetação ao modelo atual, considerando a problemática da 

verdade real como base de decisões, compreender como uma legislação processual cheia de 

anomalias pode ainda respaldar atitudes autoritárias do juiz, causando a não superação do 

modelo processual penal elaborado em plena ditadura do Estado Novo varguista. 

 

 

 

                                                
6 Aqui incide o conhecido conceito de igualdade material. José Afonso da Silva (2014, p. 215) relembra que foi 

Aristóteles quem primeiro o instituiu, segundo o qual a igualdade “é satisfeita [ao] se [...] tratar de maneira igual 

os iguais e de maneira desigual os desiguais”. No âmbito do processo penal, essa desigualdade deve ser 

combatida na medida em que “o Estado ocupa posição de proeminência, respondendo pelas funções 

investigatórias e acusatórias, como regra, e pela atuação da jurisdição, sobre a qual exerce o monopólio” 

(PACELLI, 2020, p. 32). 
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2.1. A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL DE 

1941 

 

É de extrema importância reconhecer que o presente momento não se isola no tempo. 

Conforme leciona o filósofo e historiador Peter Lee, “não se escapa do passado. Ele é construído 

a partir de conceitos que nós empregamos para lidar com o dia a dia do mundo físico e social” 

(LEE, 2011, p. 20). 

O sistema processual penal brasileiro hoje conhecido vem de uma construção 

pormenorizada e intencional. A rica lição de Nilo Batista ensina que “o direito penal vem ao 

mundo (ou seja, é legislado) para cumprir funções concretas dentro de e para uma sociedade 

que concretamente se organizou de determinada maneira” (BATISTA, N., 2007, p. 19). Isso 

significa dizer que o clamor social é a demanda que coordena as regras do jogo, e suas 

consequências repercutem por toda a história.  

Dito isso, mostra-se necessária, para melhor compreensão dos objetivos deste trabalho, 

a visitação do contexto histórico em que se deu a elaboração do Código de Processo Penal 

brasileiro, o Decreto-Lei nº 3.689, datado de 3 de outubro de 1941. 

As décadas de trinta e quarenta foram marcadas por forte intervenção estatal, em razão 

da implantação do Estado Social7, que mantinha sob seu controle diversas instâncias sociais 

(HABERMAS, 1997). No país, o governo paternalista de Vargas foi o responsável por essa 

ingerência, atuando “de forma ditatorial e semelhante aos governantes dos regimes autoritários 

europeus” (SANTIAGO NETO, 2011, p. 55). 

Embora elenque o quadro das constituições democráticas no país, a Constituição de 

1934 teve seu período de vida interrompido muito cedo. Os danos causados pelas Emendas nº 

1, nº 2 e nº 3, de 18 de dezembro de 1935, com o levante militar da chamada “Intentona 

Comunista”, autorizaram o presidente Vargas, por meio do Congresso Nacional, à suspensão 

de importantes garantias individuais (PILATTI, 2013, p. 73). 

Em sentido diverso, Azevedo Amaral (2002, p. 155), conhecido pelo escancarado 

apoio à ditadura estadonovista, entendia que o novo Estado brasileiro não tinha “na sua 

fisionomia, nem nas suas bases doutrinárias e no seu sentido, qualquer analogia com os 

                                                
7 Os anos anteriores foram palco para a crise do Estado-Mínimo, que “chegou ao seu ápice com a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), seguida da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque (1929) que teve como 

conseqüência a grande depressão. A crise trouxe a necessidade da intervenção do Estado na vida social e 

econômica, como ocorreu com o New Deal” (SANTIAGO NETO, 2011, p. 18). Contudo, “um Estado Social 

providente [...] correria o risco de prejudicar, através de suas intervenções antecipadas, a própria autonomia que 

ele deve proteger” (HABERMAS, 1997, p. 145). 
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princípios do fascismo”. Além disso, defendia que os “levantes comunistas” de 1935 eram 

perigosos, tendo por compreensíveis as “medidas repressivas enérgicas do governo” 

(AMARAL, A., 2002, p. 151). 

Previamente, “a Europa vivia a maré montante da reação fascista à Revolução Russa 

de 1917” (PILATTI, 2013, p. 74). Enquanto o regime de Mussolini se alastrava na Itália, na 

Polônia, o marechal Pilsudski maquinava “a Constituição que serviria de base” para o então 

Ministro da Justiça Francisco Campos, na redação da Carta Magna de 1937, também conhecida 

como Constituição Polaca (PILATTI, 2013, p. 74). 

 

 

Em 1937, Vargas instaurou uma ditadura sem precedentes na história brasileira, 

denominada de Estado Novo, o qual perdurou até 1945. […] Sob o argumento de que 

os comunistas tomariam o poder, outorgou-se a Constituição de 1937 (“polaca”), sob 

forte inspiração do fascismo italiano, tendo como um dos autores intelectuais 

Francisco Campos, o mesmo que assina a exposição de motivos do CPP de 1941, 

ainda referenciado pelo fundamentalismo processual contemporâneo 

(GIACOMOLLI, 2015, p. 145-146). 

 

 

A Constituição de 1937 abalou as estruturas republicanas, aumentando a autoridade da 

União em relação aos estados, e colocando o presidente da República como centro do poder 

político, definido como a autoridade suprema do Estado. “Ele se substituiu ao Legislativo por 

meio da prerrogativa autoconferida para editar decretos-leis, após dissolver a Câmara e o 

Senado sem depois convocar o Parlamento Nacional previsto na Carta outorgada” (PILATTI, 

2013, p. 76). 

Nesse período histórico, foram outorgados pelo presidente o Código Penal e o Código 

de Processo Penal – respectivamente, Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, e 

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – ainda vigentes no ordenamento jurídico 

brasileiro. Elaborado pelo Ministro da Justiça, o atual, embora obsoleto, “Código de Processo 

Penal (CPP) brasileiro foi elaborado em bases notoriamente autoritárias, por razões óbvias e de 

origem” (PACELLI, 2020, p. 28).  

Das palavras de Francisco Campos (2002, p. 226) sobre o Código de Processo Penal, 

depreende-se que o ministro considerava o projeto como uma “obra à altura de servir 

perfeitamente ao Brasil”, necessário ao momento de indesejável efervescência popular. 

 

 

Não será demais dizer que ele está informado de um profundo sentido de oportunidade 

e calcado no perfeito conhecimento que os seus autores têm da realidade das 

condições gerais do País. Sem deixar de assegurar, de forma sincera e eficaz, a defesa 

dos acusados, faz por não tornar ilusória a defesa da sociedade contra o crime, e 

oferece os meios necessários para a completa apuração da verdade nos processos 

criminais, adotando o princípio, hoje vencedor em todas as democracias do mundo, 
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da liberdade de iniciativa das provas por parte dos juizes e do livre convencimento do 

julgador (CAMPOS, 2002, p. 226-227). 

 

 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho elucida que “a legislação processual penal 

brasileira foi sufocada por uma legislação fascista, copiada, na maior parte, do Código de Rocco 

de 1930, com princípios autoritários que somente poderão ser solucionados com uma nova 

legislação” (COUTINHO,8 1998 apud SANTIAGO NETO, 2011, p. 57). Nesse diapasão, 

Franco Cordero considera o código italiano como “a própria manifestação do autoritarismo” 

(CORDERO,9 2000 apud SANTIAGO NETO, 2011, p. 57-58).  

O próprio Ministro Francisco Campos, na exposição de motivos do Código de 

Processo Penal, não mascara a inspiração na legislação italiana quando, utilizando-se da 

previsão do Ministro Alfredo Rocco na ocasião da reforma de sua lei processual penal, alega 

que a novidade legislativa provocaria “o desagrado daqueles que estavam acostumados a 

aproveitar e mesmo abusar das inveteradas deficiências e fraquezas da processualística penal 

até então vigente” (CAMPOS, 2017, p. 608). Fica clarividente, portanto, a ideia de que o 

diploma anterior estaria concedendo favores aos acusados10 dos processos criminais. 

É possível inferir em uma simples leitura o discurso de defesa social em detrimento 

das liberdades individuais, um dos grandes pilares do Estado intervencionista. “O texto justifica 

na tutela dos direitos da sociedade a profunda intervenção penal repressora, típica do Estado 

Social, colocando em confronto a segurança pública em face das liberdades e garantias 

individuais” (SANTIAGO NETO, 2011, p. 57). 

De logo, inicia-se a exposição de motivos de maneira que o intuito da nova legislação 

processual penal fique evidente e preciso, complementando o conjunto de barbáries já composto 

pela Constituição Federal de 1937 e o Código Penal de 1940.  

 

 

De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do processo penal 

num Código único para todo o Brasil, impunha-se o seu ajustamento ao objetivo de 

maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra os que delinquem. 

As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos 

em flagrante ou confundidos pela evidencia das provas, um tão extenso catálogo 

de garantias e favores, que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e 

retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. 

Urge que seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o 

da tutela social. Não se pode continuar a contemporizar com pseudodireitos 

individuais em prejuízo do bem comum. O indivíduo, principalmente quando vem de 

                                                
8 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A lide e o conteúdo do processo penal. 3ª Tiragem. Curitiba: Juruá, 

1998, p. 122. 
9 CORDERO, Franco. Procedimiento penal. Santa Fé de Bogotá: Temis, 2000, tomo 1, p. 61. 
10 Durante todo o trabalho, opta-se por utilizar a palavra “acusado” no lugar de “réu”, pois considera-se mais 

adequada aos ditames do Estado Democrático de Direito. 
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se mostrar rebelde à disciplina jurídico-penal da vida em sociedade, não pode invocar, 

em face do Estado, outras franquias ou imunidades além daquelas que o assegurem 

contra o exercício do poder público fora da medida reclamada pelo interesse social. 

Este o critério que presidiu à elaboração do presente projeto de Código. No seu texto, 

não são reproduzidas as fórmulas tradicionais de um mal-avisado favorecimento 

legal aos criminosos. O processo penal é aliviado dos excessos de formalismo e 

joeirado de certos critérios normativos com que, sob o influxo de um 

mal-compreendido individualismo ou de um sentimentalismo mais ou menos 

equívoco, se transige com a necessidade de uma rigorosa e expedita aplicação da 

justiça penal (CAMPOS, 2017, p. 607). [grifos nossos] 

 

 

“O princípio fundamental que norteava o Código de Processo Penal, então, era o da 

presunção de culpabilidade” (PACELLI, 2020, p. 30). Nesse mesmo sentido, Manzini, 

supervisor do Código de Processo Penal italiano desenvolvido sob regime fascista de Mussolini, 

preconizava que “não ser considerado culpado não equivale a ser considerado inocente” 

(MANZINI,11 1920 apud NICOLITT, 2016, p. 153). 

Cabe aqui destacar que a doutrina e jurisprudência contemporâneas têm por 

equivalentes “presunção de inocência e presunção de não culpabilidade, argumentando que, se 

não é considerado culpado, só resta ser considerado inocente” (NICOLITT, 2016, p. 153-154). 

É nesse sentido o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, pelo 

Supremo Tribunal Federal em novembro de 2019, e a recente Súmula 64312 do Superior 

Tribunal de Justiça.   

Embora o presente trabalho não pretenda adentrar o campo das prisões, seja na 

execução definitiva da pena ou na prisão cautelar, é importante apontar o tratamento conferido 

a este tema na elaboração do atual Código de Processo Penal.  

Por óbvio, o sistema prisional também foi “construído a partir de um juízo de 

antecipação de culpabilidade” (PACELLI, 2020, p. 617). A exposição de motivos reconhece 

que “a prisão em flagrante e a prisão preventiva são definidas com mais latitude do que na 

legislação em vigor” (CAMPOS, 2017, p. 609), seja na ampliação do estado de flagrância, ou 

na extensão dos limites da admissibilidade da prisão preventiva, “decretada toda vez que o 

reclame o interesse da ordem pública, ou da instrução criminal, ou da efetiva aplicação da lei 

penal” (CAMPOS, 2017, p. 610), rol que abarca todas as coisas. 

No que tange às nulidades processuais, o legislador consagrou sua excepcionalidade 

ao considerar o instituto como “um meandro técnico por onde se escoa a substância do processo 

e se perdem o tempo e a gravidade da justiça” (CAMPOS, 2017, p. 607). O princípio geral de 

                                                
11 MANZINI, Vincenzo. Trattato di Diritto Processuale Penale. Vol. 1. 1920, p. 180. 
12 “A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação”, aprovada em 10 de 

fevereiro de 2021. 
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que “nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a acusação ou a defesa” (CAMPOS, 

2017, p. 612) estabelece uma visão utilitarista do tema, e o relativiza ao admitir renúncia 

presumida quando a irregularidade não é arguida pela parte interessada. 

A problemática indeterminação do que seja “prejuízo” é levantada por Jacinto 

Coutinho (1998, p. 188), pois, “em sendo um conceito indeterminado [...] vai encontrar seu 

referencial semântico naquilo que entender o julgador”, aumentando as chances de haver 

“decisões teratológicas”13 acerca do tema. Não por acaso, o autor percebe o Direito Processual 

Penal como o “reino da linguagem” (COUTINHO, 2009, p. 108), o que possibilita o respeito 

ao princípio da motivação das decisões judiciais, hoje previsto no artigo 93, IX14, da 

Constituição Federal, mas não garante uma fundamentação justa e ponderada. 

Vale ressaltar que a doutrina garantista fundamenta que “forma é garantia e limite de 

poder” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 671), estando “o sistema de nulidades a serviço do réu” 

(LOPES JÚNIOR, 2020, p. 1.482), já que o processo penal é a instrumentalização do ius 

puniendi estatal. No entanto, o que Aury Lopes Júnior (2014) chama de “sistema de nulidades 

‘à la carte’”, causado pela inconsistência sistêmica que permite ao magistrado escolher quais 

formas processuais devem ser respeitadas e quais podem ser mitigadas, não foi superado pelas 

pontuais reformas no diploma processual. 

Em relação às provas, tema que atravessa diretamente o núcleo deste trabalho, o 

projeto do Código de Processo Penal de 1941 “atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas 

complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer a final, antes de 

proferir a sentença” (CAMPOS, 2017, p. 609). 

 

 

O juiz deixará de ser um espectador inerte da produção de provas. Sua intervenção na 

atividade processual é permitida, não somente para dirigir a marcha da ação penal e 

julgar a final, mas também para ordenar, de ofício, as provas que lhe parecerem úteis 

ao esclarecimento da verdade. Para a indagação desta, não estará sujeito a preclusões. 

Enquanto não estiver averiguada a matéria da acusação ou da defesa, e houver uma 

fonte de prova ainda não explorada, o juiz não deverá pronunciar o in dubio pro reo 

ou o non liquet (CAMPOS, 2017, p. 609). 

 

 

Outro fator relevante é a mitigação do princípio da não autoincriminação (nemo 

tenutur se detegere). Além da deliberada condução coercitiva do acusado (CAMPOS, 2017, p. 

                                                
13 De origem grega, teratologia significa “estudo de monstruosidades”. Decisão teratológica, portanto, é aquela 

“que se mostra excessivamente errada, manifestamente ilegal, uma verdadeira aberração jurídica” (ALMEIDA 

JUNIOR, 2014, p. 20). 
14 Art. 93. IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a 

seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação; [grifo nosso] 
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610), seu interrogatório era dirigido em ritmo inquisitivo, como meio de prova e não de defesa. 

Ao juiz, era autorizado “valorar, contra o acusado, o seu comportamento no aludido ato, seja 

em forma de silêncio (antiga redação do art. 18615 e o ainda atual art. 19816, já revogado 

implicitamente), seja pelo não comparecimento em juízo” (PACELLI, 2020, p. 31). 

Conquanto a afirmação final do Ministro Francisco Campos em sua exposição de 

motivos seja uma negativa de inspiração em um “espírito de um incondicional autoritarismo” 

(CAMPOS, 2017, p. 612), em virtude das exposições feitas até o momento, manifesto é o tom 

desarrazoado da legislação apresentada. 

É vão afirmar que o projeto “reclama a completa separação entre o juiz e o órgão da 

acusação, devendo caber exclusivamente a este a iniciativa da ação penal” (CAMPOS, 2017, p. 

608) enquanto tamanho poderio é conferido às mãos do magistrado. Pertinente é o comentário 

de José de Assis Santiago Neto (2011, p. 57), de que “não é hábito dos ditadores assumirem o 

próprio autoritarismo”. 

A Constituição Federal de 1988 “caminhou em direção diametralmente oposta” ao que 

delineou a legislação processual (PACELLI, 2020, p. 32), tendo inaugurado juntamente com a 

redemocratização do país um sistema de amplos direitos e garantias individuais. Sendo assim, 

a Carta Magna se tornou “o referencial adequado e necessário para o controle de validade da 

produção legislativa” (PACELLI, 2020, p. 62). Por esse motivo, o diploma processual penal, 

para sua aplicação, deve passar por uma “filtragem constitucional”17 (LOPES JÚNIOR, 2020, 

p. 82). 

Incumbe destacar que as incongruências aqui evidenciadas não estão distantes da 

realidade do atual processo penal brasileiro. O cotidiano revela que tais marcas inquisitoriais 

rondam os corredores das varas criminais. Brilhante é a crítica de Coutinho (2015a): 

 

 

Vive-se, no Brasil de hoje, uma situação paradoxal: tem-se uma aparente liberdade, 

mas ela não é dimensionada para se respeitar as regras e sim para se fazer o que se 

                                                
15 Art. 186. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao réu que, embora não esteja obrigado a responder 

às perguntas que Ihe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa.  

[grifo nosso] 
16 Art. 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do 

convencimento do juiz. 
17 Dialogando com a noção de Schier (1999, p. 59), a filtragem constitucional “insere-se num momento teórico de 

superação de conseqüências advindas do discurso crítico e, tomando seus referenciais epistemológicos, propõe 

o resgate da dignidade normativa do Direito, [...] possibilitando vislumbrá-los como instrumentos de atuação, 

intervenção e transformação da realidade social injusta, na medida em que suas normas, produtos de uma 

constituinte democrática, dialogam com aquela ‘estrutura’ da qual, anteriormente, eram vistos como simples 

reflexos, possibilitando a recuperação do espaço jurídico enquanto espaço de lutas e, também, de emancipação”. 

Nesse mesmo sentido a lição de Canotilho e Moreira (1991, p. 45): “a principal manifestação da preeminência 

normativa da Constituição consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida à luz dela e passada pelo seu 

crivo”.  
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quiser, máxime por parte dos órgãos do Estado. Quando isso se conjuga com os órgãos 

do poder, mormente os jurisdicionais, a hermenêutica, na conduta de muitos, vira um 

brinquedo pelo qual se interpreta como se quiser, dando aos textos os sentidos 

próprios, suas próprias verdades.  

 

 

Por ora, a urgência por uma mudança concreta continua sendo estancada pela 

interpretação à luz da Constituição, que impreterivelmente deve ser adotada pelos agentes 

processuais, sobretudo o juiz criminal. Sem embargos, antes de se aprofundar no estudo dessa 

figura, mostram-se necessários alguns esclarecimentos acerca dos sistemas acusatório e 

inquisitório no processo penal brasileiro.  

 

2.2. A DISCIPLINA SISTÊMICA DO PROCESSO PENAL NO BRASIL  

 

É de suma importância que se passe pela noção de sistema, não por acaso, para 

entender o todo e, por derradeiro, o cerne da discussão que aqui se pretende. A concepção 

kantiana18 tem por sistema “o conjunto de elementos colocados em relação sob um [sic] ideia 

única” que, por sua vez, “seria determinada pela finalidade do conjunto e estaria colocada como 

princípio de ligação entre os elementos integrantes”, como um princípio unificador 

(COUTINHO, 2009, p. 108).  

É comum no estudo do Direito a organização de temas a partir de sistemas, o que não 

seria diferente no Direito Processual Penal. Para Ricardo Gloeckner (2015, p. 379), “os sistemas 

processuais penais [sistema acusatório e inquisitório]  constituem o que se poderia denominar 

como princípio modular, a espinha dorsal de qualquer teorização sobre o espaço de 

deslocamento de significantes que configura o processo penal contemporâneo”.  

Ambos os sistemas “vieram a lume, como se sabe, por razões políticas” (COUTINHO, 

2009, p. 104). O sistema acusatório tem sua origem na Inglaterra de Henrique II, quando este 

concentra “na jurisdição de Westminster as decisões”, em que “todos os que se sentissem 

prejudicados poderiam reclamar ao rei e o faziam por meio de petições [...] recebidas e 

decididas pelo Lord Chanceler” (COUTINHO, 2009, p. 106). “Em nome do rei, emitiam-se 

ordens escritas (writ) aos representantes reais (locais), ditos sheriff, a fim de que esse ordenasse 

                                                
18 Visando conhecer os conjuntos a partir da “possibilidade de se encontrar a verdade em estruturas complexas” 

(COUTINHO, 2009, p. 108), Kant entendeu por sistema a unidade de conhecimentos diversos sob uma ideia. “O 

que designamos por ciência não pode surgir tecnicamente, devido à analogia dos elementos diversos ou ao 

emprego acidental do conhecimento in concreto a toda a espécie de fins exteriores e arbitrários, mas sim 

arquitetonicamente, devido à afinidade das partes e à sua derivação de um único fim supremo e interno, que é o 

que primeiro torna possível o todo” (KANT, 2001, p. 670). 
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que o indicado desse satisfação ao queixoso ou, se fosse o caso, comparecesse para dar 

explicações” (COUTINHO, 2009, p. 106).  

Com a sobrecarga da jurisdição real, Henrique II instituiu em 1166 o Trial by Jury,  

 

 

[...] um Grand Jury, composto por 23 cidadãos (boni homines) indictment um acusado 

e, se admitida a acusação, seria ele julgado por um Petty Jury, composto por 12 

membros. Nele, o Jury dizia o direito material, ao passo que as regras processuais 

eram ditadas pelo rei. O representante real, porém, não intervinha, a não ser para 

manter a ordem e, assim, o julgamento se transformava num grande debate, numa 

grande disputa entre acusador e acusado, acusação e defesa. Para tanto, a regra era a 

liberdade, sendo certo que o acusado era responsável pelas explicações que deveria 

dar (COUTINHO, 2009, p. 106-107). 

 

 

Diante de uma “disputa entre acusação e defesa [que] aparentemente tendia [...] a ser 

leal e indicava uma paridade de condições entre os contendores”, estando os juízes adstritos a 

julgar “com base naquilo que sabiam”, estruturou-se um verdadeiro “jogo dialético [...], em 

geral travado em local público” (COUTINHO, 2009, p. 107), que mais tarde veio a ser 

conhecido como sistema acusatório. 

De outro modo, “o Sistema Inquistório aparece no âmbito da Igreja Católica e tem seu 

marco histórico (1215) em face do IV Concílio de Latrão”. Com a ascensão da burguesia e a 

migração dos feudos, era natural que a mentalidade e o novo modus operandi do povo 

reduzissem o monopólio da Igreja Católica. Instituído “um novo sistema de trocas”, no qual as 

relações pessoais ganhavam maior interdependência, bem como “a criação das Universidades”, 

que visava justamente “preparar as pessoas para a nova realidade social dos burgos”, a doutrina 

católica já não era mais amplamente acolhida (COUTINHO, 2009, p. 104-105). 

“No início do século XIII, então, presente o problema, Inocêncio III reúne a cúpula da 

Igreja Católica em São João de Latrão e, ali, em 1215, decide-se (faz-se uma opção) pela força” 

(COUTINHO, 2009, p. 105): eis o berço de um novo modelo processual, marcado 

historicamente pela “confissão pessoal obrigatória, pelo menos uma vez ao ano” (COUTINHO, 

2009, p. 105). Em 1252, abriu-se espaço definitivo para os métodos utilizados na Inquisição, 

dentre eles, a tortura. 

 

 

Excluídas as partes, no processo inquisitório o réu vira um pecador, logo, detentor 

de uma “verdade” a ser extraída. Mais importante, aparentemente, que o próprio 

crime, torna-se ele objeto de investigação. É sobre si que recaem as atenções, os 

esforços do inquisidor. Dententor [sic] da “verdade”, dela deve dar conta. Eis a razão 

por que a tortura ganhou a importância que ganhou, e a confissão virou regina 

probationum. Se o inquirido resistisse, merecidamente poderia ser absolvido [...]. A 

verdade estava dada ex ante e o inquisidor dela tinha ciência, de modo que o 

trabalho (abjeto, em realidade) era um jogo de paciência e, ao final, confessar, dentro 

do modelo proposto, era a vitória da Inquisição, mas, para o consumo geral, vitorioso 
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era o inquirido que, como prêmio, ganhava a absolvição, nem que de tanto em tanto 

fosse parar na fogueira para, mais rápido, entregar sua alma a Deus (COUTINHO, 

2009, p. 105). [grifos nossos] 

 

 

Segundo Jacinto Coutinho (2009, p. 105-106), esse modelo resistiu como “o mais 

apurado sistema jurídico do qual se tem conhecimento”. Como restará evidente no decorrer 

deste trabalho, a manipulação das premissas, sejam jurídicas ou fáticas, “sempre interessou aos 

regimes de força, às ditaduras, aos senhores do poder”. O sistema inquisitório pode, enfim, ser 

compreendido como “o reino do solipsismo”19 (COUTINHO, 2009, p. 106).  

Os sistemas processuais penais são regidos por “um princípio unificador, reitor da 

conexão” e representante do todo (COUTINHO, 2009, p. 105-106). É por meio deste princípio 

que se diferenciam os dois sistemas, “determinados pelo critério de gestão da prova” 

(COUTINHO, 1998, p. 165). O sistema acusatório fundamenta-se no princípio dispositivo e, 

enquanto sistema puro, tem no processo “um instrumento de descoberta de uma verdade 

histórica”, estando “a gestão da prova [...] nas mãos das partes”, devendo o juiz ater-se a elas 

para aplicação do Direito (COUTINHO, 1998, p. 166). 

Por outro lado, o sistema inquisitório é “regido pelo princípio inquisitivo, [e] tem como 

principal característica a extrema concentração de poder nas mãos do órgão julgador” 

(COUTINHO, 1998, p. 166). “Aqui, o acusado é mero objeto de investigação e tido como o 

detentor da verdade de um crime, da qual deverá dar contas ao julgador” (COUTINHO, 1998, 

p. 166). 

 

 

A característica fundamental do sistema inquisitório, em verdade, está na gestão da 

prova, confiada essencialmente ao magistrado que, em geral, no modelo em análise, 

recolhe-a secretamente, sendo que ‘a vantagem (aparente) de uma tal estrutura 

residiria em que o juiz poderia mais fácil e amplamente informar-se sobre a verdade 

dos fatos - de todos os fatos penalmente relevantes, mesmo que não contidos na 

acusação -, dado o seu domínio único e onipotente do processo em qualquer das suas 

fases’ (COUTINHO, 1998, p. 166). 

 

 

Embora o sistema acusatório, enquanto conjunto de características compatíveis com o 

Estado Democrático de Direito, seja o caminho mais desejável, é evidente que “não há mais 

sistemas puros, ou seja, na forma como foram concebidos” (COUTINHO, 2009, p. 103). Para 

Gloeckner (2015, p. 380), “as caracterizações comumente atribuídas aos sistemas acusatório e 

                                                
19 Para Streck (2013), é a “corrente filosófica que determina que exista apenas um Eu que comanda o Mundo, ou 

seja, o mundo é controlado consciente ou insconscientemente pelo Sujeito. Devido a isso, a única certeza de 

existência é o pensamento, instância psíquica que controla a vontade”. No solipsismo judicial, o juiz assume 

lugar de protagonismo, de forma que a decisão judicial fica sujeita às suas vontades, percepções, experiências e 

sentimentos (STRECK, 2013). 
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inquisitório, atemporalizadas pela cristalização de tipos ideais, é insuficiente para atender a 

determinadas funções a serem exercidas pelo processo penal contemporâneo”.  

“A doutrina brasileira costuma referir-se ao modelo brasileiro de sistema processual, 

no que se refere à definição da atuação do juiz criminal, como um sistema de natureza mista, 

isto é, com feições acusatórias e inquisitoriais” (PACELLI, 2020, p. 39). Todavia, considera-se 

uma visão equivocada, pelo que cada sistema tem seu princípio regedor, não sendo possível 

“um princípio misto e, de consequência, um sistema misto” (COUTINHO, 2009, p. 109). 

Da lição de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho depreende-se que, para fins didáticos, 

os sistemas seriam mistos “não por força da simples somatória dos elementos que os integram, 

mas, fundamentalmente, porque em sendo sistemas regidos pelo princípio inquisitivo, têm 

agregados a si elementos provenientes do sistema acusatório” (COUTINHO, 2009, p. 107), ou 

“em sendo regidos pelo princípio dispositivo, têm agregados a si elementos provenientes do 

sistema inquisitório” (COUTINHO, 2009, p. 109).  

Embora a Constituição de 1988 não tenha sido expressa quanto à adoção de um sistema 

em específico, é nítido o legado acusatório intentado no tratamento dos direitos e garantias 

fundamentais do artigo 5º, como o princípio do juiz natural20, o devido processo legal21, a 

consagração do contraditório e ampla defesa22, a presunção de não culpabilidade23 e a 

publicidade do processo24.  

Contudo, o desenho acusatório traçado pela atual Carta Magna não foi capaz de frear 

a índole autoritária deixada pelo espírito do Código de 1941 em sua origem. Considerando a 

falácia do sistema misto, Aury Lopes Júnior (2020, p. 665) concebe o sistema processual penal 

brasileiro como um sistema “neoinquisitorial”, na medida em que admite práticas 

absolutamente incompatíveis com o processo penal constitucional, que coexistem com 

características acessórias afins ao sistema acusatório.  

 

 

[...] seguem insistindo, contra a Constituição, em manter o Sistema Inquisitório que 

se retira, antes de tudo, do CPP, em permanente conflito com o modelo constitucional 

que reclama um devido processo legal e, assim, incompatível com aquele no qual o 

juiz é o senhor do processo, o senhor das provas e, sobretudo – como sempre se 

passou no Sistema Inquisitório – pode decidir antes (naturalmente raciocinando, por 

primário e em geral bem intencionado) e depois sair à cata da prova que justifique a 

decisão antes tomada (COUTINHO, 2009, p. 109). 

                                                
20 LIII – ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente; 
21 LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
22 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
23 LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 
24 LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem; 
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A preocupação maior, no entanto, não é definir qual o sistema predominante no Brasil. 

Para Ricardo Gloeckner (2015, p. 381), os sistemas processuais penais teriam atingido uma 

“função exclusivamente sociológica de demonstração do funcionamento ‘anormal’ da justiça 

criminal”. Essa ressignificação do papel dos sistemas processuais é fundamental, visto que seu 

abandono total fortaleceria uma espécie de “conformismo com as práticas punitivas” 

(GLOECKNER, 2015, p. 383). 

 Cumpre aqui ressaltar que qualquer que seja o sistema formalmente adotado pela 

legislação processual penal brasileira, a realidade não está blindada de tendências autoritárias. 

Isso porque o autoritarismo constitui-se como “um complexo de significantes capaz de produzir 

a ativação e a exequibilidade do instrumento político pena, através de suas funções [...] que se 

legitimam mediante o recurso performático de discursos ressignificados e consubstanciadores 

de determinadas práticas” (GLOECKNER, 2015, p. 389). 

Todo o aparato democrático conquistado a partir de uma Constituição repleta de 

direitos e garantias fundamentais não se mantém de pé se, nos vãos, camuflado no arbítrio e na 

licença poética25 daquele que não é monitorado – assim dizendo, o magistrado –, encontra-se o 

braço hostil do autoritarismo. Afinal, “quem vigia o vigilante?”26 

Gloeckner (2015, p. 393) vai ainda mais longe ao dizer:  

 

 

Tomem-se como exemplo as chamadas guerras “preventivas”, as ocupações de 

territórios baseadas na “proteção de direitos humanos”. Pouco importa que realmente 

existam ou não tais violações. Desde a partir do modelo descrito por Sloterdijk, é 

possível se mentir dizendo a verdade. Portanto, não existe um “lado de lá” da ilusão, 

que corresponderia a um local privilegiado de acesso à verdade.  

 

 

Dada a contextualização histórica e política, bem como a possibilidade de haver 

expressões do autoritarismo mesmo em conjunturas democráticas, percebe-se a existência de 

um aparato robusto formado por circunstâncias que contribuem para uma atuação arbitrária do 

juiz. Afinal, a mão do magistrado não escreve sozinha, mas é acompanhada pela sombra de um 

passado tirano e por vezes ignorado. 

  

                                                
25 A escolha por este termo vem de seu conceito, que pelo dicionário Houaiss significa “liberdade de o escritor 

utilizar construções, prosódias, ortografias, sintaxes não conformes às regras, ao uso habitual, para atingir seus 

objetivos de expressão” (LICENÇA POÉTICA, 2018). Se “a linguagem é tão importante no espaço do Direito 

Processual Penal” (COUTINHO, 2009, p. 108), a expressão se torna hábil para definir a discricionariedade que 

pode vir a ser exercida pelo juiz, em sua manipulação dos conceitos, verbetes e regras. 
26 No original, “sed quis custodiet et ipsos custodes?”, célebre frase de Juvenal, poeta latino do século II, 

posteriormente popularizada por Platão em “A República” (TRINDADE, 2016).  
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2.3. A BUSCA PELA VERDADE COMO AFRONTA AO DESENHO CONSTITUCIONAL 

DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

O pensamento cartesiano, um dos pilares da Modernidade, introduzido por René 

Descartes, deixou como herança uma tendência de incansável busca pela verdade (ARAÚJO, 

F., 2009, p. 79-81). A partir do cartesianismo, o mundo começou a pensar em “objeto” e 

“método” como sendo os “os núcleos da base filosófica de descoberta da verdade” 

(COUTINHO, 2009, p. 107), provocando a falsa sensação de que qualquer aspecto, ainda que 

subjetivo, poderia ser descoberto de forma científica e racional. Este paradigma trouxe 

implicações tamanhas, gerando reflexos em diversas áreas, dentre elas, as ciências sociais e 

jurídicas.  

Ainda presente no inconsciente dos operadores do Direito, esse método prioriza a 

objetividade e interfere diretamente no destino das partes do processo penal, cenário em que 

impera a subjetividade. De logo, é importante ressaltar que, historicamente, sempre que a 

instrução penal “buscou uma ‘verdade mais material e consistente’ e com menos limites na 

atividade de busca, produziu uma ‘verdade’ de menor qualidade e com pior trato para o 

imputado” (IBÁÑEZ,27 1999 apud LOPES JÚNIOR, 2020, p. 563). 

A procura por uma resposta que venha satisfazer os anseios da sociedade, fomentada 

pelo Estado através da atividade do juiz, por vezes, sobrepõe-se a um resultado que respeite as 

garantias constitucionais e processuais. Para Eugênio Pacelli, um dos maiores males causados 

pelo que se chama princípio da verdade real,  

 

 

[...] [seria] a disseminação de uma cultura inquisitiva, que terminou por atingir 

praticamente todos os órgãos estatais responsáveis pela persecução penal. Com efeito, 

a crença inabalável segundo a qual a verdade estava efetivamente ao alcance do 

Estado foi a responsável pela implantação da ideia acerca da necessidade inadiável de 

sua perseguição, como meta principal do processo penal (PACELLI, 2020, p. 423). 

 

 

“O mito da verdade real está intimamente relacionado com a estrutura do sistema 

inquisitório” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 563). Conforme já visto, em sua origem, a verdade 

estava dada ex ante e à Inquisição cabia a busca desmedida pelo acesso a seu conteúdo, 

chegando a legitimar tortura física e abatimento para a obtenção da finalidade pretendida 

(COUTINHO, 2009, p. 105). 

                                                
27 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Garantismo y Proceso Penal. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Granada, n. 2, Granada, 1999, p. 53. 
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É impossível formular “um critério seguro de verdade das teses judiciais”, já que esta, 

enquanto proposição “‘certa’, ‘objetiva’ ou ‘absoluta’ representa sempre a ‘expressão de um 

ideal’ inalcançável” (TAVARES, 2002, p. 42). Juarez Tavares explica que a perquirição 

descontrolada por uma verdade substancial e material, “absoluta e onicompreensiva em relação 

às pessoas investigadas, carente de limites e de confins legais, alcançável por qualquer meio, 

para além das rígidas regras procedimentais” tem como resultado uma “concepção autoritária e 

irracionalista do processo penal” (TAVARES, 2002, p. 38). 

Segundo o autor, a única verdade passível de ser atingida seria a verdade formal ou 

processual, que “não pretende ser a verdade; não é obtida mediante indagações inquisitivas 

alheias ao objeto pessoal; [e] está condicionada em si mesma pelo respeito aos procedimentos 

e às garantias da defesa” (TAVARES, 2002, p. 38). Por essa razão, o “ideal iluminista da 

perfeita correspondência [...] permanece apenas como um ideal”, “um princípio regulador (ou 

um modelo limite) na jurisdição”, de forma que a verdade processual seja concebida como 

verdade aproximada (TAVARES, 2002, p. 42). 

Pacelli acrescenta que “toda verdade judicial é sempre uma verdade processual, [...] 

não somente pelo fato de ser produzida no curso do processo, mas, sobretudo, por tratar-se de 

uma certeza de natureza exclusivamente jurídica” (PACELLI, 2020, p. 423). 

Ao contrário da verdade substancial, a verdade processual é dada “pelo que sabemos 

sobre elas [as proposições plausivelmente verdadeiras], ou seja, em relação ao conjunto de 

conhecimentos confirmados que delas possuímos” (TAVARES, 2002, p. 42). Dessa forma, “a 

questão ‘verdade’ no processo está diretamente vinculada à ‘função da prova’” (TARUFFO,28 

2002 apud LOPES JÚNIOR, 2020, p. 566), e, por consequência, à postura do juiz perante esta. 

 

 

O fato, neste diapasão, é acontecimento histórico, dado à luz por adequação ou 

inadequação ao jurídico. Como tal, traduz-se em uma verdade também histórica e, 

assim, recognoscível. O meio, sabe-se bem, de fazer – ou se tentar fazer – com que 

aporte no processo é a prova. Eis por que se diz que a prova é o meio que constitui a 

convicção do juiz sobre o caso concreto ou, também e no mesmo sentido, conjunto de 

elementos que formam a convicção do juiz, em que pese, saberem todos, não ser só 

ela a verdadeira formadora do juízo (COUTINHO, 1998, p. 189). 

 

 

Merece destaque a distinção de Juarez Tavares (2002, p. 43) entre verdade processual 

fática e verdade processual jurídica. A primeira é “um tipo particular de verdade histórica, 

relativa a proposições que falam de fatos passados, [...] enquanto a verdade processual jurídica 

é uma verdade que podemos chamar de classificatória, ao referir-se à classificação ou 

                                                
28 TARUFFO, Michele. La Prueba de los Hechos. Madrid, Trotta, 2002, p. 80-87. 
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qualificação dos fatos históricos comprovados”. Assim, “é possível afirmar que o processo 

penal é um instrumento de (re)construção de um fato histórico a partir de elementos indiretos 

dos fatos” (MILANEZ, 2016, p. 142). 

Evidente que os fatos do passado não são acessíveis à experiência direta, razão pela 

qual o juiz, em um crime de lesão corporal, não pode experimentar a agressão sofrida pela 

vítima, tampouco mensurar com exatidão a atitude do suposto agente. A verdade processual 

fática, portanto, “é o resultado de uma ilação dos fatos ‘comprovados’ do passado com os fatos 

‘probatórios’ do presente” (TAVARES, 2002, p. 44), pois aqueles “não são passíveis de 

experiência direta, senão verificados a partir de suas consequências” (LOPES JÚNIOR, 2020, 

p. 565).  

 

 

Esta ilação [...] pode ser representada como uma inferência indutiva que contém nas 

premissas a descrição do fato que se tem de explicar e as provas praticadas, além de 

generalidades habitualmente subentendidas [...], e que contém na conclusão a 

enunciação do fato que se aceita como provado pelas premissas e que equivale à sua 

hipótese de explicação. [...] Como em todas as inferências indutivas, [...] a conclusão 

tem, portanto, o valor de uma hipótese de probabilidade na ordem da conexão causal 

entre o fato aceito como provado e o conjunto dos fatos adotados como probatórios. 

Sua verdade não está demonstrada como sendo logicamente deduzida das premissas, 

mas somente comprovada como logicamente provável ou razoavelmente plausível de 

acordo com um ou vários princípios de indução (TAVARES, 2002, p. 44). 

 

 

Dessa maneira, ainda que ao juiz sejam conferidos poderes de investigação, 

confrontando a necessidade de sua inércia, é inalcançável um registro exato e verdadeiro dos 

fatos, pelo qual a atividade cognitiva não deixe margem para dúvidas, visto que “o crime é 

sempre um fato do passado, logo, é história, memória, fantasia, imaginação” (LOPES JÚNIOR, 

2020, p. 566). 

Ressalte-se que, no modelo constitucional de processo, ao juiz não cabe analisar os 

fatos delituosos, objeto da acusação, mas suas provas, a partir da produção de “novas fontes de 

prova, como interrogatórios, testemunhos, acareações, reconhecimentos, perícias” 

(TAVARES, 2002, p. 44), entre outras. Sendo assim, “o valor do formalismo está em presidir 

normativamente a indagação judicial, protegendo a liberdade dos indivíduos contra a 

introdução de verdades substancialmente arbitrárias ou incontroláveis” (LOPES JÚNIOR, 

2020, p. 565). 

Por oportuno, cabe salientar que o princípio da inércia da jurisdição, um dos 

pressupostos do processo penal democrático, reflexo do princípio do devido processo legal, 

determina que a jurisdição, “para que se mova, precisa ser provocada”, não podendo o juiz atuar 

de ofício (COUTINHO, 1998, p. 178). Conforme entendimento de Rubens Casara e Antonio 
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Pedro Melchior (2013, p. 179), essa “passividade judicial decorre da necessidade de efetivar as 

garantias fundamentais de contenção do poder punitivo”. 

Permitir que o juiz produza provas ex officio, nos termos do artigo 15629 do Código de 

Processo Penal, “significa não apenas destronar as partes dos seus devidos lugares, mas, 

complementarmente, inseri-lo numa posição plenipotenciária, dado definir os rumos do 

acertamento do caso penal, assentando tanto as premissas como as conclusões” (MILANEZ, 

2016, p. 141). 

No Estado Democrático de Direito, o magistrado assume uma nova posição, cuja 

“legitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional, consubstanciada na função de 

proteção dos direitos fundamentais de todos e de cada um” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 84-85), 

mesmo que para isso precise ignorar a calorosa vontade da sociedade, que costuma ser incisiva 

nos casos de repercussão midiática. 

Há de se pontuar que o juiz deve ficar adstrito ao que fora imputado ao acusado na 

ocasião da denúncia, “devendo haver sempre uma correlação exata entre a imputação e a 

sentença” (COUTINHO, 1998, p. 178). “Ao juiz leva-se o fato – ou os fatos –, respondendo ele 

o direito aplicável” (COUTINHO, 1998, p. 179), daí o livre convencimento ser, na verdade, 

“muito mais limitado do que livre, [...] pois se trata de poder e, no jogo democrático do processo, 

todo poder tende a ser abusivo” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 610). 

Elementar que, “superado o paradigma cartesiano, assumida a subjetividade e o caráter 

(inegável) de ritual do processo judicial, compreende-se que o processo penal, principalmente 

o acusatório, é uma estrutura de discursos” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 567). Tendo na 

linguagem o seu meio operacional, o processo penal da práxis jurídica é heterogêneo, porque 

não se fala “a mesma linguagem”, o que permite “que se manipule hermeneuticamente as 

estruturas legais, e de consequência, cada um possa dizer aquilo que quiser sobre o que está lá 

nos textos da lei” (COUTINHO, 2014) (informação verbal).30 É provável que uma das razões 

pelas quais nunca se alcançará a certeza seja porque qualquer discurso pode ser mascarado para 

fazer as vezes de “verdade”. 

Chega-se, então, à conclusão de Geraldo Prado, de que no Brasil o que prevalece é “a 

teoria da aparência acusatória”, na qual o sistema acusatório seria apenas uma roupagem, 

                                                
29 Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e 

relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; 

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir 

dúvida sobre ponto relevante. 
30 Comunicação feita por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho em 2014 no III Seminário Nacional do IBADPP, 

Salvador. 
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enquanto o modelo processual brasileiro está “estruturalmente condicionado em seus resultados 

pela atividade inquisitória anterior” (PRADO, G., 2005). Para o autor, “a busca da verdade 

como meta – e, em seu rastro, os poderes probatórios do juiz – configurará o elemento de ligação 

entre as antigas práticas autoritárias, de matriz inquisitória, e o novo processo penal, mesmo 

depois de promulgada a Constituição de 1988” (PRADO, G., 2015, p. 561).  

À luz do sistema acusatório, que garante a imparcialidade do magistrado, a verdade “é 

contingencial e a legitimação da decisão se dá por meio da estrita observância do contraditório 

e das regras do devido processo” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 571). Sendo assim, “do ponto de 

vista subjetivo, ninguém, nem mesmo o juiz, pode ter a pretensão de dominar toda a realidade, 

de enunciar a verdade real” (PRADO, G., 2005). 

Se há no modelo processual brasileiro alguma intenção de que se chegue a um sistema 

efetivamente democrático, capaz de garantir a proteção da dignidade da pessoa humana e sua 

independência enquanto parte processual, não basta “assegurar a aparência de isenção dos 

juízes que julgam as causas penais. Mais do que isso, é necessário garantir que, 

independentemente da integridade pessoal e intelectual do magistrado, sua apreciação não 

esteja em concreto comprometida em virtude de algum juízo apriorístico” (PRADO, G., 2005). 

Vale dizer que “estamos condenados a repetir nossos erros, na crença de que inovamos 

ao voltarmos aos métodos que um dia repudiamos, sendo, pois, a História, a disciplina que nos 

garante, ou tenta garantir, o aprendizado de dolorosas lições” (PRADO, G., 2005). Para além 

dos problemas que podem ser causados pela aplicação de entendimentos e ideologias pessoais, 

existe um sistema por trás do magistrado, uma força catalisadora que direciona suas decisões e 

pesa sobre sua toga. 

Com base em uma legislação obsoleta, o juiz prolonga o mesmo modus operandi de 

seus antecessores. Esse magistrado, portanto, não atua sozinho – é ensinado, amoldado, até 

tomar a forma do Leviatã. Percebe-se uma carga hereditária da qual o processo penal não 

consegue se desvencilhar, demonstrada na perpetuação dos excessos do passado, que podem 

ser nocivos não apenas para o indivíduo sob jugo, mas para a própria persecução penal, 

prejudicando sua finalidade maior: atingir um resultado justo e coerente. 

A partir de um diálogo com a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, o próximo 

capítulo traçará os eixos balizadores do entendimento dessa figura autoritária, levantando 

hipóteses acerca dos danos que possam ser causados não só para o acusado, mas para toda a 

dinâmica processual, sempre que o julgador incorporar a lógica do Superego. 
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3. DIÁLOGOS COM A TEORIA PSICANALÍTICA DE SIGMUND FREUD: O 

CONCEITO DE SUPEREGO 

 

 

Conforme explorado anteriormente no debate acerca da origem dos sistemas 

processuais penais, a influência do direito canônico31 nas bases do sistema inquisitorial deixou 

consequências vis que vêm sendo estudadas no decorrer deste trabalho.  

Nilo Batista, em seu texto “A lei como pai”, ensina que o direito canônico foi o corpus 

jurídico mais aberto à incorporação da sanção penal como um “fazer sofrer”, portando-se como 

“responsável pelo surgimento histórico de um novo sujeito culpável, acima do qual o 

magistrado canônico se colocava como pai e senhor” (BATISTA, N., 2010, p. 22). Na medida 

em que as mesmas características inquisitoriais continuam sendo reproduzidas pelo juiz 

criminal, como será explorado no capítulo seguinte, a análise de Nilo Batista permite inferir 

que essa figura carrega consigo o caráter paternalista de então. 

As representações de castigo e culpa, bem como a da figura paterna, também são 

essenciais para a Psicanálise, assim como para as Ciências Criminais. No âmbito jurídico, é 

comum a analogia aplicada entre Estado e indivíduo enquanto relação paternalista 

(MARTINELLI, 2010, p. 97), na qual aquele age sobre este assim como um pai sobre um filho 

– seja ao castigar, seja ao preservar. Na teoria psicanalítica, essa dinâmica será esboçada mais 

adiante.  

De acordo com Jacinto Coutinho (2015b), “sempre que a história registrou a superação 

de um regime de força viu florescer um turbilhão de novas ideias, em geral destinadas a 

sustentar e legitimar as práticas democráticas”. Contudo, a causa inicial para essa superação, 

por vezes, localiza-se nas “próprias entranhas do regime anterior”, perpetuando o mal-estar 

enfrentado naquele período. 

Acompanhando a crítica ao discurso de defesa social esboçada previamente, as noções 

de Psicanálise que serão trabalhadas auxiliarão na crítica a um “valor moral que edifica a 

arquitetura das ciências integradas: segurança” (CARVALHO, 2008b, p. 134). Para Salo de 

Carvalho, “o espaço de diálogo criado entre os discursos da criminologia e da psicanálise 

                                                
31 De acordo com José Reinaldo de Lima Lopes (2011, p. 67-68), “o direito canônico tem uma importância enorme 

na história do direito tanto na esfera das instituições, quanto na da cultura jurídica. Na esfera das instituições, 

especialmente no processo e no conceito de jurisdição. É dele que parte a reorganização completa da vida jurídica 

européia, e as cortes, tribunais e jurisdições leigas, civis, seculares, principescas, serão mais cedo ou mais tarde 

influenciadas pelo direito canônico”.  
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possibilita [...] a transvalorização dos valores morais que sustentam a cultura punitiva 

contemporânea” (CARVALHO, 2008b, p. 134). 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2011) (informação verbal)32, que muito 

colaborou para a compreensão das interações humanas na pós-modernidade, destaca que “há 

dois valores essenciais que são absolutamente indispensáveis para uma vida satisfatória, 

recompensadora e relativamente feliz: um é segurança e o outro é liberdade” (BAUMAN, 2011, 

tradução nossa).33 Nessa medida, “segurança sem liberdade é escravidão, [e] liberdade sem 

segurança é o completo caos” (BAUMAN, 2011, tradução nossa).34 Não há, contudo, até o 

presente momento, uma fórmula secreta que revele a mistura perfeita entre esses dois elementos 

(BAUMAN, 2011). 

BAUMAN (2011, tradução nossa)35 ressalta que a civilização opera num sistema de 

trocas – “você dá algo de um valor a fim de obter algo de outro valor” –, e traça, então, três 

movimentos observados na sociedade. O primeiro movimento, visualizado na geração 

contemporânea a Freud, que sofreu os danos da Crise de 1929, seria de que “eles entregaram 

liberdade demais em prol da segurança” (BAUMAN, 2011, tradução nossa).36 Nisto, viu-se 

anteriormente, na contextualização histórica do Código de Processo Penal, as consequências da 

implantação do Estado Social (SANTIAGO NETO, 2011, p. 18-21).  

Noutro sentido, o polonês pontua um segundo movimento, observado na sociedade 

pós-moderna: se no final da década de 1920, antes do crash e da Grande Depressão, o preço era 

entregar muita liberdade em nome da segurança, “nossos problemas vêm hoje do fato de que 

nós entregamos segurança demais pela busca de mais liberdade” (BAUMAN, 2011, tradução 

nossa).37 

Contudo, Zygmunt Bauman (2011) conclui que o pêndulo estaria voltando ao seu 

estado anterior, num terceiro movimento, desta vez, de retorno: a sociedade atual começa a 

priorizar a segurança em detrimento da liberdade. “O Estado Social vem de novo em favor do 

público, [...] as pessoas sonham com ele, elas querem poderes mais fortes e mais estabilidade” 

                                                
32 Entrevista exclusiva concedida ao Fronteiras do Pensamento e Café Filosófico, em encontro realizado em 2011 

na residência de Zygmunt Bauman, em Leeds, na Inglaterra. 
33 “There are two essential values, which are absolutely indispensable for a satisfactory, satisfacting rewarding, 

relatively happy life: one is security, the other is freedom”. 
34 “[...] security without freedom is slavery, freedom without security is completely chaos [...]”. 
35 “[...] you give something of one value, in order to get something of other value”. 
36 “[...] they surrended too much freedom for the sake of security”. 
37 “[...] our troubles come today from the fact that we have surrended too much of our security for the sake of more 

freedom”. 
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(BAUMAN, 2011, tradução nossa).38 Desse modo, a sociedade estaria caminhando para o 

mesmo espírito problemático que esteve às vistas daquele que escreveu sobre o mal-estar39.  

Cumpre aqui retomar a visão outrora exposta no capítulo anterior, de que se vive no 

Brasil uma aparente liberdade, “para se fazer o que se quiser, máxime por parte dos órgãos do 

Estado” (COUTINHO, 2015a). Essa aparência de liberdade mascara a real busca por segurança 

de uma sociedade que, como já foi dito, é fonte de inspiração para criação das normas de Direito 

Penal (BATISTA, N., 2007, p. 19). 

Dito isso, o presente capítulo se propõe a estabelecer um diálogo transversalizado entre 

os saberes da Psicanálise e das Ciências Criminais. Em um primeiro momento, pretende-se, a 

partir das próprias constatações da Psicanálise acerca de sua utilização nos processos criminais, 

negar quaisquer mecanismos que tenham por objetivo perseguir, na fala do acusado, uma 

verdade absoluta acerca dos fatos. Nesse intuito, serão expostas as contribuições da Psicanálise 

para a superação do Positivismo Criminológico, e para a conclusão da Criminologia Crítica de 

que todos seriam criminosos em potencial. 

Num segundo momento, acompanhando a cronologia traçada por Sigmund Freud em 

seus escritos, busca-se entender a gênese da lei nas sociedades primitivas e o papel que as 

autoridades nelas desempenhariam. Aqui, será estendida a interpretação freudiana para 

abranger as autoridades dos dias atuais e visualizar o juiz como um possível sucedâneo do pai 

da horda primitiva, figura central da discussão desejada. 

Por fim, serão estudadas as dinâmicas entre Id, Ego e Superego, instâncias psíquicas 

da segunda tópica de Freud, elaborada a partir de 1923, tendo por fundamento a pulsão de 

morte, impulso destrutivo visualizado no sujeito, que o recalca em prol do bem-estar da 

civilização. Nesse ponto, o conceito de “sentimento de culpa” trabalhado por Freud, que 

depende da autoridade externa para internalização da lei, será essencial para as bases da relação 

entre juiz e acusado, que será trabalhada no capítulo seguinte. 

É válido destacar que percorrer a vasta trajetória de Sigmund Freud, incorporando 

todas as suas inquietações e novas descobertas, não é o objetivo deste trabalho. Opta-se por 

abordar conceitos imprescindíveis para a compreensão das bases de sua teoria, especialmente 

no que tange à segunda tópica. Frise-se que as datas de suas obras, que estarão em destaque, 

são importantes para o acompanhamento da construção de seu trabalho e de suas próprias 

superações. 

                                                
38 “Social State comes again into public favors, [...] people dream about it, they want stronger powers and more 

stability [...]”. 
39 Em 1930, foi publicada uma das principais obras de Freud, intitulada “O mal-estar da civilização”. 
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3.1. A IMPORTÂNCIA DA PSICANÁLISE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL 

 

 As primeiras articulações entre os saberes psi e o campo jurídico criminal tiveram a 

participação, dentre outras figuras, do psiquiatra Jean Étienne Esquirol, na França. “A 

intervenção da psiquiatria no âmbito penal ocorreu no início do século XIX, a propósito de uma 

série de casos40 que tinham aproximadamente a mesma forma e se desenrolaram entre 1800 e 

1835” (FOUCAULT, 2006, p. 3), de maneira brutal e sem razão aparente. 

 A partir desses crimes, “sem interesse, sem paixão, sem motivo, embora baseados em 

uma ilusão delirante” (FOUCAULT, 2006, p. 7), a psiquiatria do início do século XIX inventou 

uma “entidade absolutamente fictícia de [...] um crime que seria inteiramente louco” 

(FOUCAULT, 2006, p. 7-8), chamada de monomania. Essa categoria psiquiátrica cunhada por 

Esquirol se referia a um conjunto de atos orientados pelas paixões, responsável pelos graves 

crimes cometidos sem motivo aparente, que levava o indivíduo à insanidade. 

 Após o advento da ficção da monomania, os psiquiatras buscaram “tomar parte dos 

mecanismos penais, [e] reivindicaram seu direito de intervenção”, alegando “que havia loucuras 

que apenas se manifestavam nos crimes exorbitantes, e em nenhum outro lugar” (FOUCAULT, 

2006, p. 8). Nesse cenário, a nova psiquiatria da virada entre os séculos XVIII e XIX se tornou 

tão importante “porque ela funcionava como uma forma de higiene pública” (FOUCAULT, 

2006, p. 9). Assim, “conseguiu sua autonomia e se revestiu de tanto prestígio pelo fato de ter 

                                                
40 Ao todos, foram seis casos: no primeiro, “um velho militar que vive retirado se apega ao filho de sua locadora, 

[...] [e] sem nenhum motivo, sem que nenhuma paixão [...] estivesse em jogo, ele se atira sobre a criança, 

atingindo-a, sem matá-la, com dois golpes de martelo” (FOUCAULT, 2006, p. 3). No segundo caso, “na Alsácia, 

durante o inverno muito rigoroso de 1817, no qual a miséria ronda, uma camponesa se aproveita da ausência de 

seu marido que havia saído para trabalhar e mata sua filhinha, corta-lhe a perna e a cozinha na sopa” 

(FOUCAULT, 2006, p. 3). No terceiro caso, “em Paris, em 1825, uma criada, Henriette Cornier, procura a 

vizinha de seus patrões e lhe pede insistentemente para que ela lhe confie sua filha durante algum tempo. A 

vizinha hesita, mas consente; mais tarde, quando ela vem buscar a criança, Henriette Cornier acabara de matá-la 

cortando-lhe a cabeça, que jogou pela janela” (FOUCAULT, 2006, p. 3). No quarto caso, “em Viena, Catherine 

Ziegler mata seu filho bastardo. No tribunal, explica que uma força irresistível a impeliu a isso. Considerada 

louca, é absolvida e libertada da prisão. Mas ela declara que seria melhor mantê-la ali, pois recomeçará. Dez 

meses depois engravida, e também mata a criança; no processo, declara que apenas havia ficado grávida para 

matar seu filho” (FOUCAULT, 2006, p. 4). No quinto caso, “na Escócia, [...] John Howison entra em uma casa 

onde mata uma velha que não conhecia, e vai embora sem nada roubar e sem se esconder. Preso, nega o crime, 

apesar de todas as evidências; porém a defesa argumenta que se trata de um crime de um louco [...]. Howison é 

executado; retrospectivamente, considera-se como um sinal suplementar de loucura o fato de ele ter dito, nessa 

ocasião, a um funcionário presente, que tinha vontade de matá-lo” (FOUCAULT, 2006, p. 4). No sexto caso, “na 

Nova Inglaterra, Abraham Prescott mata, em campo aberto, sua mãe adotiva, com quem sempre mantivera boas 

relações. Volta para casa e se põe a chorar diante do pai adotivo; este o interroga e Prescott confessa sem 

dificuldade seu crime. A seguir, explica que havia sido tomado por uma súbita dor de dente e que não se lembrava 

de mais nada [...]” (FOUCAULT, 2006, p. 4). 
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podido se inscrever no âmbito de uma medicina concebida como reação aos perigos inerentes 

ao corpo social” (FOUCAULT, 2006, p. 9).  

 

 

[...] tinham consciência de tratar um ‘perigo’ social, seja porque a loucura lhes parecia 

ligada a condições insalubres de vida (superpopulação, promiscuidade, vida urbana, 

alcoolismo, libertinagem), seja ainda porque ela era percebida como fonte de perigos 

(para si mesmo, para os outros, para o meio e também para a descendência, através da 

hereditariedade). A psiquiatria do século XIX, pelo menos tanto quanto uma medicina 

da alma individual, foi uma medicina do corpo coletivo (FOUCAULT, 2006, p. 9-10). 

 

 

 A intervenção da psiquiatria no sistema penal a partir do século XIX foi “conseqüência 

do ajustamento de duas necessidades que decorriam, uma, do funcionamento da medicina como 

higiene pública, e outra, do funcionamento da punição legal como técnica de transformação 

individual” (FOUCAULT, 2006, p. 14). Dessa interlocução, surge a noção de “indivíduo 

perigoso”.  

 O Direito Penal do século XIX compreende “a identificação dos indivíduos perigosos, 

da figura rara e monstruosa do monomaníaco àquela, freqüente, cotidiana, do degenerado, do 

perverso, do desequilibrado nato” (FOUCAULT, 2006, p. 23). Por conseguinte, “a teoria penal, 

tenderá, no século XIX e mais tarde no XX, a fazer do indivíduo perigoso o principal alvo da 

intervenção punitiva”, e “a psiquiatria do século XIX tenderá a procurar os estigmas patológicos 

que podem marcar os indivíduos perigosos” (FOUCAULT, 2006, p. 14).  

 Nos anos que antecederam o surgimento da psicanálise, em Viena41, a criminologia 

era marcada pelo positivismo criminológico de Cesare Lombroso. A ideia de castigo que 

permeou a Inquisição no século XIII continuava em vigor ainda no século XIX, fundada numa 

ideia de “perigosidade que podia até mesmo dispensar o delito” (BATISTA, N., 2010, p. 24). 

Lombroso acreditava que era possível determinar as características da personalidade do 

delinquente e seu grau de periculosidade estudando o formato de sua cabeça42 (LOMBROSO, 

2007). 

                                                
41 Capital da Áustria, berço do aprimoramento do positivismo criminológico de Lombroso (1835-1909), bem como 

do surgimento da teoria psicanalítica de Freud (1856-1939). 
42 Por meio da realização de pesquisas craniométricas com análise de fatores anatômicos, mentais e fisiológicos, 

LOMBROSO (2007) estabeleceu um conjunto de características perceptíveis nos delinquentes: lábios grossos, 

crânio anômalo, orelhas e mandíbula volumosas, insensibilidade à dor, preguiçosos, de caráter impulsivo, 

geralmente tatuados. Entendia o criminoso como “geneticamente determinado para o mal”. No Brasil, 

compactuavam com as ideias lombrosianas Nina Rodrigues e Clóvis Beviláqua, com exposições de cunho 

racista, como: “Quando o preto se combina com o branco (mulato), a inclinação criminosa baixa; mas, si ha um 

retorno á fonte negra (cabra), se realça aquella inclinação” (BEVILAQUA, 1896, p. 94). De acordo com Vera 

Malaguti Batista (2015, p. 48), o Positivismo Criminológico no Brasil “não foi apenas uma maneira de pensar 

profundamente enraizada na intelligentsia e nas práticas sociais e políticas brasileiras; ele foi principalmente 

uma maneira de sentir o povo, sempre inferiorizado, patologizado, discriminado e, por fim, criminalizado”. 
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 À época, os saberes psi eram utilizados como meios de “controle e repressão mediante 

terapias punitivas” (BATISTA, N., 2010, p. 25). Com a adesão de setores da Psiquiatria e da 

Psicologia ao programa político-criminal do Positivismo Criminológico, a Psicologia Judiciária 

objetivava “credenciar-se como uma espécie de técnica detectora de mentiras de testemunhas 

ou acusados” (BATISTA, N., 2010, p. 26). 

 É nesse ambiente que Freud é convidado para pronunciar uma conferência no 

departamento de medicina legal da Universidade de Viena, intitulada “A psicanálise e a 

determinação dos fatos nos processos jurídicos” (1908). O método por ele apresentado “logo 

suscitou um vivo interesse, sobretudo devido às insuficiências tanto das explicações 

psiquiátricas quanto das sociológicas e biológicas sobre a ‘mentalidade’ do criminoso e de seus 

atos” (CECCARELLI, 2013, p. 403-404). Para Claudius Viana (2016), “o texto permite deduzir 

que já haviam sido realizadas tentativas de incorporação dessa técnica nos processos judiciais, 

mas não há notícias de avanço além de um nível experimental”. 

Desenvolvida a partir de 1900, com a publicação de “A Interpretação dos Sonhos”, a 

psicanálise de Sigmund Freud, desde então, propôs-se a investigar a etiologia psíquica das 

diversas formas de transtornos psíquicos a partir da hipótese de que representações psíquicas 

insuportáveis para o Eu são recalcadas43 e determinam, na forma de sintomas, pensamentos e 

comportamentos. Dessa forma, estabeleceu como objeto “encontrar o significado inconsciente 

que existe nas ações, palavras, sonhos, fantasias, atos falhos e outras produções imaginárias de 

um sujeito” (SERRA, 2015, p. 80). 

Ao abrir a conferência de 1908, Freud explicita que a falta de fidedignidade dos 

depoimentos suscitou o interesse de juristas por “um novo método de investigação, que se 

propõe a induzir o próprio réu a estabelecer sua culpa ou inocência por meio de sinais objetivos” 

(FREUD, 1996, p. 95). Esse resultado seria obtido com a aplicação da experiência de 

associação, introduzida na psicologia por Wilhelm Wundt: 

 

 

[...] apresenta-se uma palavra (denominada ‘palavra-estímulo’) ao indivíduo que se 

está submetendo à experiência e ele deverá responder com uma outra palavra 

(denominada ‘reação’) o mais depressa possível, não havendo nenhuma restrição em 

                                                
43 Com relação ao uso dos termos “recalcado”, “recalcamento” neste trabalho, é importante frisar que a decisão 

por esta terminologia se deve ao fato de haver um equívoco de tradução do termo em alemão “Verdrangung”. O 

termo em alemão define um processo psíquico de defesa contra as representações psíquicas insuportáveis para o 

Eu, e não a ocorrência de uma força externa ao psiquismo que impõe a defesa às expensas do Eu. Por esse motivo, 

a tradução mais correta do termo para a língua portuguesa é “recalcamento”, já que o termo “repressão”, em 

português, designa o “ato de reprimir, conter, deter, impedir e punir um indivíduo, um objeto, uma ideia ou um 

desejo. Em política, a repressão é um tipo de ação pública, geralmente (mas nem sempre) tomado por parte do 

Estado para conter e calar manifestações de oposição, subversão e dissidência ao regime estabelecido” 

(REPRESSÃO POLÍTICA, 2021). 
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sua escolha dessa reação. Devem ser observados os seguintes detalhes: o tempo 

exigido para a ‘reação’ e a relação – que pode ser de diversos tipos – entre a palavra-

estímulo e a palavra-reação (FREUD, 1996, p. 95). 

 

 

O valor dessas experiências apoiava-se na “hipótese de que a reação à palavra-estímulo 

não podia ser fruto do acaso, mas devia ser determinada pelo conteúdo ideativo presente na 

mente do sujeito que reagia” (FREUD, 1996, p. 95-96). A esse conteúdo deu-se o nome de 

complexo, conceituado como “todo conteúdo ideativo que é capaz de influenciar a reação à 

palavra-estímulo” (FREUD, 1996, p. 95-96). A veracidade do experimento era confirmada pelo 

próprio analisando que, ao ser perguntado, expunha o complexo nele atuante e esclarecia as 

relações por ele desenvolvidas.  

Para a aplicação no âmbito judicial, a sugestão do psicanalista era a de se optar por 

outro ponto de partida, alterando a planificação da experiência. Viu-se que, na experiência 

clínica, eram utilizadas palavras-estímulo causadoras de reações cujo conteúdo ideativo viria a 

ser revelado posteriormente. Por outro lado, caberia ao juiz tomar um complexo já conhecido, 

e a partir das palavras-estímulo, “tentar descobrir se o acusado também conhece, em sua 

qualidade de agente, alguma coisa de que ele, juiz, tem conhecimento” (FREUD, 1996, p. 97). 

Dessa forma, a incógnita passaria a ser a reação do interrogado diante das acusações. 

Não obstante, Freud (1996, p. 98) aponta alguns fatores que devem ser considerados 

na verificação da compatibilidade entre o complexo atuante no sujeito e o complexo 

apresentado pelo juiz. De acordo com ele: (1) “o conteúdo da reação pode ser incomum”; (2) 

“o tempo de reação pode ser prolongado”, a depender do intervalo entre o contato das palavras-

estímulo com o complexo, e a reação; (3) “pode haver um engano na reprodução da reação”, 

suscetível à repetição automática, caso as palavras-estímulo não tenham atingido um complexo; 

(4) pode ocorrer o fenômeno da perseveração, que seria a modificação das reações do sujeito a 

palavras-estímulo não-críticas, após o despertamento de um complexo por uma palavra-

estímulo crítica44, tamanha expressividade deste conteúdo ideativo. 

A partir desses fatores, conclui-se que a presença do complexo conhecido, introduzido 

pelo magistrado, é fator de perturbação no interrogado, pois estando atrelado a afeto45, é capaz 

de “desviar sua atenção da tarefa de reagir” e resultar numa “autotraição psíquica” (FREUD, 

                                                
44 Pelo texto, infere-se que as palavras-estímulo críticas teriam mais peso do que palavras-estímulo não-críticas, e 

por consequência, reações mais expressivas. Assim, o analisando se ateria ao complexo presente nas primeiras, 

mesmo quando apresentado às segundas. 
45 Importante ressaltar que este trabalho não seria capaz de esgotar toda a teoria psicanalítica e perpassar todos os 

conceitos trazidos por Sigmund Freud. Cumpre aqui definir afeto, para melhor entendimento do leitor, como 

sendo “processos de descarga, cujas expressões finais são percebidas como sensações” (FREUD, 2010b, p. 86). 
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1996, p. 98). Freud, então, traça um importante paralelo entre a aplicação da técnica às 

psiconeuroses – dentre elas, a histeria –, e as semelhanças entre o histérico e o criminoso. 

Sigmund Freud estabelece uma analogia entre as duas figuras: “em ambos defrontamos 

com um segredo, alguma coisa oculta. [...] O criminoso conhece e oculta esse segredo, enquanto 

o histérico não conhece esse segredo, que está oculto para ele mesmo” (FREUD, 1996, p. 99). 

Com o método psicanalítico, foi constatado que os histéricos recalcam o material psíquico de 

seus complexos, e desse recalcamento decorrem “os sintomas somáticos e psíquicos que 

atormentam o paciente, da mesma forma que uma consciência culpada” (FREUD, 1996, p. 99). 

Essa percepção aproxima as funções do terapeuta e do juiz de instrução, pois ambos se 

utilizariam de “estratagemas detetivescos” a fim de descobrir o “material psíquico oculto” 

(FREUD, 1996, p. 99). 

Evidente que, na clínica da psicanálise, existe a contribuição do paciente, que traça um 

primeiro relato de sua história e, conforme orientação do analista, diz espontaneamente e “sem 

qualquer reserva crítica, tudo o que lhe vier à cabeça” (FREUD, 1996, p. 99). Para Freud, “esses 

pensamentos espontâneos não serão escolhidos de forma arbitrária, mas determinados pela 

relação com seu segredo [...], podendo ser encarados como derivados desse complexo” 

(FREUD, 1996, p. 99). Mesmo a resistência encontrada no sujeito – que se manifesta por meio 

de hesitações, pausas, afastamento das formas comuns de expressão, alusões sutis e 

ambiguidades que expressam um sentido oculto –, conecta-se ao complexo e, por consequência, 

torna-se material para que o psicanalista acesse o conteúdo oculto (FREUD, 1996, p. 99-100). 

É o que se chama de “representação indireta” (FREUD, 1996, p. 101). 

Reside aqui uma importante contribuição contida nessa conferência. A dificuldade de 

aplicação dessa experiência no campo judicial se dá porque o interrogado não cooperará da 

mesma maneira que o paciente clínico, caso contrário, “estaria trabalhando contra todo o seu 

próprio ego” (FREUD, 1996, p. 102). Tendo em mente que o criminoso conhece o seu segredo, 

sua atuação seria apenas uma “simulação de ignorância”, ao contrário do analisando, que de 

forma voluntária e disponível “ajuda a combater sua resistência através de esforços conscientes” 

(FREUD, 1996, p. 102). 

 

 

Diferentemente do processo analítico no qual o enfermo auxilia o psicanalista a vencer 

sua resistência, pois espera do tratamento o benefício da cura, no processo judicial 

(mesmo quando há confissão), o réu não se dispõe (sequer está obrigado) a colaborar 

e, em muitos casos, trabalhará contra a atividade cognoscitiva (CARVALHO, 2008b, 

p. 128). 
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 Ainda, em virtude das normas processuais penais, “é vedado sujeitar o acusado a 

qualquer medida que o tome de surpresa; portanto, ele deverá ter sido advertido de que poderá 

denunciar-se nessa experiência” (FREUD, 1996, p. 103), o que leva a crer que a experiência 

restaria prejudicada. Questiona-se, assim, “se podem ser esperadas as mesmas reações tanto 

quando a atenção do sujeito está dirigida para o complexo como quando [dele] está afastada” 

(FREUD, 1996, p. 103). 

Outrossim, a peculiar situação dos neuróticos46, capazes de reagir como culpados 

mesmo quando inocentes, reclama olhares atentos: “os senhores, em sua investigação, podem 

ser induzidos a erro por um neurótico que, embora inocente, reage como culpado, devido a um 

oculto sentimento de culpa já existente nele e que se apodera da acusação” (FREUD, 1996, p. 

103). Esta advertência traz à tona a possibilidade de uma eventual falsa confissão. 

 

 

Muitas vezes uma criança acusada de uma transgressão nega veementemente sua 

culpa, embora chore como um criminoso desmascarado. Talvez pensem que a criança 

mentiu ao afirmar sua inocência, mas isto nem sempre é verdade. Pode ser que, 

embora não tenha cometido uma falta de que a acusam, tenha cometido uma outra que 

permanece ignorada e que não lhe foi imputada. Assim, fala a verdade ao negar ser 

culpada da primeira transgressão, ao mesmo tempo que revela seu sentimento de culpa 

proveniente da outra falta. Nesse particular, como em muitos outros pontos, o adulto 

neurótico comporta-se exatamente como uma criança. Muitas pessoas são assim, e 

ainda é muito discutível se a sua técnica logrará distinguir tais indivíduos auto-

acusadores daqueles que são realmente culpados (FREUD, 1996, p. 103). 

 

 

 Freud finaliza sua exposição considerando que as decisões dos tribunais não devem 

ser pautadas nesses experimentos, se realizados, e que os tribunais sequer devem ser informados 

das conclusões das investigações (FREUD, 1996, p. 104). Ao contrário dos intentos positivistas, 

o pai da psicanálise questiona a utilidade de sua própria teoria na seara criminal, sob pena de 

serem cometidas graves injustiças.  

 Consoante à conclusão do autor, a utilização da psicanálise visando a confissão do 

acusado, ainda que mais crível, não seria o método mais interessante para estabelecimento do 

diálogo entre os dois saberes. Cumpre esclarecer, portanto, que o presente trabalho visa se 

utilizar da perspectiva da psicanálise, e da dinâmica de poder ilustrada por Freud com o 

amadurecimento de sua teoria, para uma leitura das implicações advindas da relação 

verticalizada entre juiz e acusado na instrução processual. 

 Dito isso, essa conferência ajuda a ratificar a fragilidade existente no momento do 

interrogatório judicial. Ao ilustrar a impossibilidade de se chegar a uma “convicção objetiva” 

                                                
46 Observe-se que a histeria é um tipo de neurose. 
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por meio de tais métodos (FREUD, 1996, p. 102), Freud estabelece ressalvas de ordem subjetiva 

e objetiva, visto que a teoria psicanalítica não conferiria o grau de objetividade necessário em 

um julgamento criminal.  

 Assim, o autor reconhece a tensão existente nesse cenário, “uma vez que o sujeito se 

encontraria arraigado a uma posição egoíca e defensiva, potencializada por traços que emanam 

não apenas da figura de autoridade do juiz, mas de toda a instituição e do processo jurídico” 

(VIANA, 2016).  

 

3.1.1. As contribuições da Psicanálise para as Ciências Criminais 

 

 Dada a contextualização, cumpre destacar outros pontos importantes em se tratando 

da aproximação entre a Psicanálise e as Ciências Criminais. Para Nilo Batista, apesar das 

inúmeras tentativas de penalistas brasileiros a partir do século XX, até o presente momento não 

foram “lançadas pontes metodológicas que suportassem um trânsito mais intenso de materiais 

teóricos com reflexos permanentes na elaboração conceitual e na experiência judiciária do 

direito penal” (BATISTA, N., 2010, p. 29).  

 Na leitura de VIANA (2016), “muitas tentativas de articulação dos conceitos 

psicanalíticos para além do proposto por seu criador terminaram por distorcê-los e transformá-

los em um amontoado de considerações teóricas de baixa utilidade para as duas áreas”.  

 Uma das problemáticas encontradas pelos penalistas se pauta nas diferentes 

conceituações dadas por essas disciplinas aos mesmos significantes. Importantes 

representações do universo criminal encontram guarida na linguagem e simbologia 

psicanalítica, como “crime originário, parricídio, incesto, culpa, castigo” (FIGUEIREDO 

DIAS; ANDRADE,47 1997 apud SERRA, 2015, p. 80). Nilo Batista destaca que a noção de 

culpa, embora inscrita em lugar de privilégio nas duas áreas, possui conteúdo e efeitos distintos:  

 

 

Na psicanálise a culpa é entendida como sentimento; este sentimento impõe ao sujeito 

certo sofrimento, para o qual se buscarão caminhos terapêuticos. No direito penal, a 

culpa é formulada como juízo; uma vez juridicamente constatado, tal juízo autoriza a 

imposição de sofrimento punitivo ao sujeito. Assim, enquanto a culpa como 

sentimento mobiliza uma intervenção psicanalítica que pretende atenuar ou curar o 

sofrimento do paciente, a culpa como juízo de reprovação habilita e legitima o próprio 

sofrimento punitivo a exercer-se sobre o condenado (BATISTA, N., 2010, p. 29). 

 

 

                                                
47 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a 

sociedade criminógena. 2ª reimpressão. Coimbra: Coimbra Ed., 1997, p. 186. 
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 Acerca desse entendimento, BARATTA (2016, p. 50) enxerga na psicanálise uma 

“radical negação do tradicional conceito de culpabilidade e, portanto, também de todo direito 

penal baseado no princípio de culpabilidade”. Na medida em que Freud explica certas formas 

de comportamento delituoso a partir da neurose48, a construção dogmática da culpabilidade 

restaria prejudicada, uma vez que “a inserção da possibilidade de o autor do crime agir sob 

influência, impulso ou causa inconsciente geraria a inadmissível hipótese, desde o domínio da 

teoria penal, da ilegitimidade da intervenção penal punitiva”49 (CARVALHO, 2007, p. 250).  

 Delineadas as diretrizes iniciais, nota-se que os discursos do Direito Penal e da 

Psicanálise “são evidentemente diversos, o que impede qualquer aproximação que não seja feita 

com extrema cautela” (SERRA, 2015, p. 79). Por outro lado, devido à natureza interdisciplinar 

e distanciamento da rigidez formal do jurídico, a Criminologia permite o estabelecimento de 

possíveis “horizontes de discussão” com a psicanálise (CARVALHO, 2008a, p. 88). 

 Há de se dizer que “não se pode (ou melhor, não se deveria) pensar o sistema 

processual penal e o (sub)campo investigativo criminal dissociado do saber criminológico 

(crítico)” (MACHADO, 2017). Vera Malaguti Batista (2015, p. 16), ao comentar a obra de 

Alessandro Baratta, destaca que, para ele, “a tarefa fundamental da criminologia é realizar a 

teoria crítica da realidade social do direito, na perspectiva de um modelo integrado de ciência 

penal”. “Ele convida seus leitores a levantar os olhos de sua mesa de trabalho, na torre de 

marfim, e olhar pela janela”. Nesse sentido, aqui, a criminologia será entendida como os olhos 

atentos de toda a ciência criminal, de maneira que os saberes deste campo, como o direito penal 

e o direito processual penal, com ela estabeleçam relação de dependência. 

                                                
48 Conforme se disse anteriormente, o neurótico é movido pelo sentimento de culpa que lhe assombra, resultando 

numa tendência a confessar, ainda que seja inocente diante da acusação que lhe é imposta.  
49 Situe-se que a impossibilidade de comunicação entre o Direito Penal e a Psicanálise é colocada aqui como parte 

de um caminho que leva à aproximação – esta sim, possível – entre a Criminologia e a Psicanálise. Contudo, 

embora não seja uma questão que se deva aprofundar, é importante destacar que a noção de culpabilidade é 

trabalhada na Psicanálise por meio da “responsabilidade subjetiva”, na qual o sujeito toma para si a 

responsabilidade do crime, e passa a se reconhecer como autor. No texto “Os criminosos por sentimento de 

culpa”, presente em “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico” (1916), Freud expôs uma 

situação clínica por ele percebida em seus pacientes: comportamentos delitivos eram perpretados a fim de se 

obter um aliviamento psíquico, nos quais o sentimento de culpa era a própria causa da conduta proibida, e não 

consequência (FREUD, 2010a, p. 213). Neste texto, Freud localiza no funcionamento subjetivo uma instância 

responsável pelo crime: este sentimento de culpa era proveniente do complexo de Édipo, em “reação aos dois 

grandes intentos criminosos, matar o pai e ter relações sexuais com a mãe” (FREUD, 2010a, p. 213). A pulsão 

de morte, que se verá adiante, mas que agora cabe ser descrita como um impulso agressivo constante no sujeito, 

está presente no sentimento de culpa. Este impulso autodestrutivo leva o sujeito a buscar um aliviamento psíquico 

através do cometimento do crime, “como se fosse um alívio poder ligar este sentimento de culpa inconsciente a 

algo real e imediato” (FREUD, 2011a, p. 49), conectado, também, a uma latente necessidade de punição. Nisto, 

a psicanálise se encarrega justamente de fazer com que o sujeito tome para si a responsabilidade pelo crime 

cometido, e passe a encará-lo como seu (HENSCHEL DE LIMA, 2021). 
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 Na leitura de Nilo Batista (2010, p. 30), o ponto de partida desse diálogo consiste em 

conceber o sofrimento punitivo “como o mais infecundo e violento modelo jurídico de decisão 

de conflitos, remanescência do Estado de polícia dentro do Estado de direito, contra o qual 

conspira para agigantar-se permanentemente, na prática se exercendo sempre de forma seletiva 

e estigmatizante”. Segundo o autor, essa seria a condição para uma interlocução que contenha 

em si uma “função restauradora e libertária do sujeito” (BATISTA, N., 2010, p. 30). 

 Salo de Carvalho, que compreende a criminologia como um “local de encontro e de 

(auto)reflexão” (CARVALHO, 2008a, p. 88), acrescenta que a relação com a psicanálise deve 

ser estabelecida “para sofisticar as investigações dos sintomas sociais e compreender as formas 

de reprodução das violências e dos processos de criminalização” (CARVALHO, 2008b, p. 135). 

Ainda, defende que a importante consequência dessa aproximação reside na “humanização da 

figura do criminoso, visto apontar sua presença em todos nós” (CARVALHO, 2008a, p. 93).  

 Assim sendo, entende-se que uma das principais contribuições da teoria psicanalítica 

para as ciências criminais consiste em:  

 

 

[...] reeditar o pensamento dos primeiros criminólogos, sobretudo no tangível à 

responsabilidade, já que, dentre os discursos que afirmavam a anormalidade do 

criminoso, foi justamente a psicanálise que aproximou as noções de homem 

honesto, normal/homem criminoso, anormal, sendo que tal proximidade deu-se 

de tal modo que a oposição acabou por deixar de existir (SERRA, 2015, p. 80-81). 

[grifo nosso] 

 

 

 De acordo com Nilo Batista (2010, p. 83), rejeitada a ideia lombrosiana de deliquente 

nato, “Freud afirma que todos os homens entram na vida carregados de [...] [pulsões] 

igualmente imorais e antissociais – a privilegiar, assim, o papel conformador das experiências 

externas”. Nesse sentido, a ilustre colaboração de ZAFFARONI aponta: 

 

 

Se todos os furtos, todos os adultérios, todos os abortos, todas as defraudações, todas 

as falsidades, todos os subornos, todas as lesões, todas as ameaças, etc. fossem 

concretamente criminalizados, praticamente não haveria habitante que não fosse, por 

diversas vezes, criminalizado (ZAFFARONI, 2014, p. 26). 

 

 

 Por fim, a psicanálise trouxe à tona um novo objeto, qual seja, a própria sociedade, na 

busca de se entender a escolha pela punição de determinadas condutas (SERRA, 2015, p. 81), 

como se verá adiante.  
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 De acordo com Afrânio Peixoto50 (1933 apud BATISTA, N., 2010. p. 29), “quaisquer 

que sejam as nossas críticas e sorrisos a tal ou qual dos detalhes da doutrina de Freud, há no 

freudismo muito, muitíssimo a considerar”. 

 

3.2. A GÊNESE DA LEI EM “TOTEM E TABU” E O JUIZ COMO SUCEDÂNEO DO PAI 

 

 Em 1913, um ano antes da eclosão da emergência humanitária da Primeira Guerra 

Mundial, e no contexto do declínio do liberalismo e ascensão do autoritarismo, Sigmund Freud 

escreve uma de suas principais obras, “Totem e Tabu”. Naquele momento, “o preconceito racial 

e o ódio nacional que se julgavam dissolvidos, ou ao menos controlados pela razão e pelo 

domínio da lei, ressurgiam com um impacto assustador. [...] Mesmo [Freud] não sendo um 

político, era impossível não acompanhar a ascensão da nova direita ao poder” (WINOGRAD; 

KLAUTAU, 2014, p. 209). 

 O psicanalista, “apesar de seu pouco interesse pela dimensão política do problema, 

claramente antecipou o surgimento e a natureza dos movimentos de massa fascistas em 

categorias puramente psicológicas” (ADORNO, 2015, p. 156-157). Por essa razão, Sigmund 

Freud é conhecido como um “antecipador dos regimes fascistas”51, ao prever a figura de um 

déspota, presente no pai da horda primitiva, antecipando situações que aconteceriam no pós-

Primeira Guerra. 

 O método de Freud consiste em trazer à tona, por meio de seus textos, a parte recalcada 

pela humanidade, na busca por “encontrar as forças psicológicas que resultam na transformação 

dos indivíduos em massa” (ADORNO, 2015, p. 159). O questionamento de Freud de que “se 

os indivíduos da massa estão ligados numa unidade, tem de haver algo que os une entre si, e 

este meio de ligação poderia ser justamente o que é característico da massa” (FREUD, 2011b, 

p. 13) 

 

 

equivale a uma exposição do problema fundamental da manipulação fascista, pois o 

demagogo fascista, que precisa angariar o apoio de milhões de pessoas para objetivos 

altamente incompatíveis com seu próprio autointeresse racional, somente pode fazê-

                                                
50 PEIXOTO, Afrânio. Criminologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1933, p. 83. 
51 Freud publica a obra “Psicologia das massas e análise do eu” (1921) “muito antes de o perigo do fascismo 

alemão se mostrar crítico” (ADORNO, 2015, p. 156). “Pode-se acrescentar que nesse livro o termo ‘eu' não 

denota a instância psicológica específica tal como descrita nos textos posteriores de Freud, em contraste com o 

isso [ID] e o supereu; ele significa simplesmente o indivíduo. É uma das mais importantes implicações da 

psicologia de grupo de Freud não ter reconhecido uma ‘mentalidade da massa’ independente e hipostasiada, mas 

sim reduzir os fenômenos observados e descritos por autores como Le Bon e McDougall a regressões que se 

realizam em cada um dos indivíduos que formam uma multidão e caem sob seu sortilégio” (ADORNO, 2015, p. 

156). 
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lo ao criar artificialmenteo vínculo que Freud está procurando (ADORNO, 2015, p. 

159). 

 

 

 Sob a égide da primeira tópica52, visando entender como se deu a gênese da lei a partir 

do desenvolvimento dos povos primitivos, “Totem e Tabu se coloca como o “fundamento da 

antropologia psicanalítica” (DUNKER, 2017). Considerado uma história mítica sobre a 

humanização, traz em si uma vasta gama de contribuições que auxiliam no entendimento do 

que Freud concebe como uma “fase regular de todas as culturas” (FREUD, 2012, p. 109).  

 A relevância do tema para Freud se pauta nos “imperativos categóricos” daqueles 

povos, que muito se aproximam aos da sociedade a ele contemporânea (FREUD, 2012, p. 30-

31). Para o autor, “não existe povo e estágio de cultura que tenha escapado aos danos do tabu” 

(FREUD, 2012, p. 31). Por certo, “aqueles submergem das massas não são seres humanos 

primitivos, mas apresentam atitudes primitivas contraditórias a seu comportamento racional 

normal” (ADORNO, 2015, p. 161). 

 Num primeiro momento, o psicanalista situa as conceituações de totem e de tabu53, 

para melhor compreensão do tema, da mesma forma que aqui será feito. Baseado na experiência 

dos aborígenes da Austrália54, que se organizavam em tribos subdivididas em clãs, cada qual 

com seu totem, “o sistema do totem [...] é a base de todas as demais obrigações sociais e 

restrições morais da tribo” (FREUD, 2012, p. 18).  

 Em regra, o totem “é um animal, comestível, inofensivo ou perigoso, temido, e mais 

raramente uma planta ou força da natureza (chuva, água), que tem uma relação especial com 

todo o clã”. Nessa relação, o totem os protege e auxilia, razão pela qual se acham na “obrigação, 

sagrada e portadora de punição automática, de não matar (destruir) seu totem e abster-se de sua 

carne (ou dele usufruir de outro modo)” (FREUD, 2012, p. 12).  

                                                
52 Para fins didáticos, a teoria psicanalítica de Freud pode ser dividida em duas tópicas, demarcadas pela 

apresentação de dois modelos de aparelho psíquico. Na primeira tópica, formulada a partir de 1900, introduz-se 

o modelo topográfico do aparelho psíquico, composto por três sistemas: o inconsciente, o pré-consciente e o 

consciente (LIMA, 2010). No curso do trabalho psicanalítico, verificou-se que essas diferenciações eram 

insuficientes na prática (FREUD, 2011a, p. 14), porquanto não conseguiam explicar muitos fenômenos 

psíquicos. Freud, então, elabora a segunda tópica, apresentada em 1923, na qual concebe um modelo dinâmico 

de aparelho psíquico, composto por três instâncias: o id, o ego e o superego (LIMA, 2010). 
53 De antemão, é importante esclarecer que os dois temas não são tratados da mesma forma no decorrer do livro. 

Ao passo que “a análise o tabu aparece como tentativa segura e exaustiva de solução do problema” (FREUD, 

2012, p. 8), a contribuição da observação psicanalítica sobre o totemismo é limitada. Dessa maneira, Freud 

assume que, em sua teoria, o tabu subsiste, ligado à natureza psicológica, funcionando como o “imperativo 

categórico” de Kant, de tendência coercitiva. Já o totemismo deixou traços na religião e costumes dos povos, 

embora tenha sofrido grandes transformações (FREUD, 2012, p. 9). 
54 Freud se debruçou sobre o material disponível à época acerca da psicologia dos povos, tal como ensinada pela 

etnografia (FREUD, 2012, p. 11).  
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 Freud observa uma característica comum aos sistemas totêmicos, a exogamia, ou seja, 

os “membros do mesmo totem não podem ter relações sexuais entre si” (FREUD, 2012, p. 12). 

Isto porque “todos que descendem do mesmo totem são parentes sanguíneos, são uma família, 

e nessa família os mais remotos graus de parentesco são vistos como obstáculo absoluto à união 

sexual” (FREUD, 2012, p. 14). 

 Aquele que transgride a proibição do incesto, aqui vista de maneira mais ampla, não é 

automaticamente punido, mas vingado “energicamente por toda a tribo, como se fosse questão 

de afastar um perigo que ameaça toda a comunidade ou uma culpa que a oprime” (FREUD, 

2012, p. 13). Dessa maneira, “o conceito de totem influi decisivamente na subdivisão e 

organização da tribo” (FREUD, 2012, p. 108-109) e no estabelecimento de suas normas e 

costumes. 

 No que tange ao tabu, Wundt55 (1906 apud FREUD, 2012, p. 27) afirma ser “o mais 

antigo código de leis não escritas da humanidade”, cujo significado se divide em direções 

opostas: conceitua, ao mesmo tempo, algo que é santo e proibido (FREUD, 2012, p. 26). 

Diverso das proibições religiosas ou morais, sua origem remonta a “proibições antiquíssimas, 

impostas uma vez a uma geração de homens primitivos, [...] neles inculcadas violentamente 

pela geração anterior” (FREUD, 2012, p. 39), tendo sido mantidas e repassadas pela autoridade 

dos pais e da sociedade. 

 Trata-se de uma série de restrições, em sua maioria ligadas “à capacidade de fruição, 

à liberdade de movimento e comunicação”, às quais os povos se submetem sem 

questionamentos, convencidos de que sua transgressão incorreria numa severa punição 

(FREUD, 2012, p. 29; 30), gerando um verdadeiro sentimento de medo. O tabu torna-se “a raiz 

de nossos mandamentos morais e nossas leis” (FREUD, 2012, p. 32), cujas principais 

proibições são os fundamentos do totemismo: “não liquidar o animal totêmico e evitar relações 

sexuais com os indivíduos do mesmo totem que são do sexo oposto” (FREUD, 2012, p. 39). 

 “Os mais velhos sistemas penais da humanidade podem remontar ao tabu” (FREUD, 

2012, p. 28), na medida em que sua violação representa um perigo social. “O indivíduo que 

violou um tabu torna-se ele mesmo tabu”, uma vez que figura como um perigoso exemplo do 

que não deve ser seguido e, ao mesmo tempo, convida à imitação, em virtude do caráter 

contagioso (FREUD, 2012, p. 40).  

 Na leitura de Freud, a relação dos povos primitivos com o tabu é estabelecida de forma 

ambivalente: “nada gostariam mais de fazer, em seu inconsciente, do que infringi-las, mas 

                                                
55 WUNDT, Wilhelm. Völkerpsychologie, v. ii, Mythus und Religion, 1906, ii, p. 308. 
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também têm receio disso; receiam justamente porque querem, e o temor é mais forte que o 

desejo” (FREUD, 2012, p. 39). Em seu inconsciente, possuem o desejo de infringi-lo – caso 

contrário, não haveria necessidade de restrição –, da mesma forma que temem as consequências 

da violação. Dessa maneira, a força de contágio do tabu repousa “em sua capacidade de induzir 

à tentação, de incitar à imitação” (FREUD, 2012, p. 41) – daí deriva a necessidade de punição 

do infrator, qual seja, conter tantos quantos tenham sido incitados pela transgressão. 

 Não obstante, ressalte-se que eventualmente os membros da comunidade, na condição 

de executores da punição, utilizam-se dessa oportunidade para perpetrar, eles mesmos, “sob a 

justificativa da expiação, perpetrar o mesmo ultraje por sua vez” (FREUD, 2012, p. 77). Para 

Freud, esse é um dos fundamentos do sistema de punição humano, cujo pressuposto é o de que 

“os mesmos impulsos proibidos se acham tanto no infrator como na comunidade que se vinga” 

(FREUD, 2012, p. 77). Nesse sentido, a psicanálise confirma “o que dizem os homens devotos: 

que somos todos pecadores” (FREUD, 2012, p. 77).  

 Baseado nessas disposições iniciais, Freud propõe um mito, a fim de considerar alguns 

traços prováveis que até então não puderem ser analisados. Nesse mito, estando a sociedade 

organizada em pequenas hordas56, “um pai violento e ciumento [...] reserva todas as fêmeas 

para si e expulsa os filhos quando crescem” (FREUD, 2012, p. 140). Percebe-se neste pai, 

comumente chamado na psicanálise de “pai da horda primeva”, uma “autoafirmação narcísica 

[...] e a desconsideração dos desejos dos filhos”, em uma “relação autoritária e não dialética” 

(MOREIRA, 2004, p. 221), que “provoca e desencadeia o mal-estar, o medo e a inveja nos 

membros do grupo” (MOREIRA, 2004, p. 222). 

 O pai da horda primitiva instaura a lei, mas não está sob o seu regime: é um pai que 

proíbe seus filhos do acesso a todas as mulheres, enquanto o monopoliza. Como num regime 

autoritário, em que vigora a postura de um déspota que instaura regimes muito duros de 

proibição, faz valer a lei, mas nela não se inclui (HENSCHEL DE LIMA, 2021) (informação 

verbal).57 É o pai da exceção58 e, por certo, representa uma vertente do autoritarismo59. 

 Em determinada ocasião, os irmãos expulsos se unem e fazem o que não seria possível 

individualmente, devido à restrição do tabu: abatem e devoram o pai (FREUD, 2012, p. 140-

                                                
56 Para a construção do mito, Freud se pauta na descrição de Darwin, que apresentou uma hipótese acerca do estado 

social do homem primitivo, que “viveu originalmente em pequenas hordas”, na forma de tribos ou clãs (FREUD, 

2012, p. 126), da qual se consagra a expressão “horda primeva” ou “horda primitiva”. 
57 Orientação com a professora Cláudia Henschel de Lima, em 23 de março de 2021. 
58 Aquele que se desvia ou exclui de regras e padrões (EXCEÇÃO, 2021). 
59 Essa noção dialoga com o conceito de soberano de Carl Schmitt (2006, p. 7), qual seja, aquele que “decide sobre 

o estado de exceção”. Acompanhados do pessimismo antropológico de Hobbes, que será trabalhado no tópico 

seguinte, Schmitt e Freud compõem a tríade de discussão em torno do pensamento autoritarista. 
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141). Em se tratando de canibais, no ato de devorá-lo, concretizam o desejo de identificação 

que estabeleciam em relação ao pai, e garantem a parcela de força que dele invejavam, num 

amor e admiração contraditórios, pois o representante paterno constituía um forte obstáculo às 

suas próprias reivindicações (FREUD, 2012, p. 141). 

 Na forma de arrependimento, surge uma “consciência de culpa”, e a partir dela 

estabelecem um sucedâneo do pai, o totem, que figurará como seu substituto (FREUD, 2012, 

p. 141), para que se lembrem de que um dia foram criminosos. Assim, proíbem a si mesmos o 

seu assassinato, e acabam por estabelecer as mesmas condições do totemismo, ao perceber que, 

para o bom convívio e subsistência de todos, seria necessário instituir a proibição do incesto, já 

que nenhum deles seria forte o bastante para assumir o exclusivismo antes vivenciado pelo pai 

de possuir todas as mulheres para si (FREUD, 2012, p. 142). A imagem do totem consagra a 

lembrança do crime cometido contra o pai, e a lei proíbe a todos, igualmente, o cometimento 

de certos crimes. Nesse sentido, Freud situa no crime primordial a origem do Direito 

(HENSCHEL DE LIMA, 2021) (informação verbal).60 

 Nesse cenário, a lei se desenvolve a partir da “consciência de culpa”, que visa 

apaziguar o pai ofendido ao conceder a seu substituto “proteção, cuidado, indulgência, em troca 

do compromisso de honrar sua vida, ou seja, não repetir contra ele o ato que havia destruído o 

pai real” (FREUD, 2012, p. 143). Da mesma maneira, excluem a repetição do destino do pai ao 

acrescentar a proibição de matar um irmão, de forma que o sentimento de fraternidade passa a 

ser pilar do desenvolvimento da sociedade, que agora repousa na culpa comum pelo crime 

cometido (FREUD, 2012, p. 144). “Assegurando a vida uns aos outros, os irmãos afirmam que 

nenhum deles pode ser tratado por outro como o pai foi tratado por todos em conjunto. Eles 

excluem uma repetição do destino do pai” (FREUD, 2012, p. 144). 

 Através desse mito, Freud se propõe a mostrar como o sentimento de culpa instaura o 

laço social, fazendo com que a proibição seja a mesma para todos: ninguém poderá viver a 

exclusividade que aquele pai viveu, bem como ninguém poderá repetir o crime cometido pelos 

filhos, qual seja, o parricídio. O laço social só torna-se possível pelo limite imposto ao pai por 

meio do crime primordial, e esse mesmo limite precisa ser aplicado à comunidade constituída 

pelos filhos, com a emergência do sentimento de culpa (HENSCHEL DE LIMA, 2021) 

(informação verbal).61 

 Algumas observações carecem de atenção a partir da narrativa desse mito. A relação 

ambivalente do clã com o tabu, que se manifesta no desejo de transgredi-lo e no concomitante 

                                                
60 Orientação com a professora Cláudia Henschel de Lima, em 23 de março de 2021. 
61 Orientação com a professora Cláudia Henschel de Lima, em 23 de março de 2021. 
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medo da punição, é a mesma que se observa no mito freudiano, em que os filhos expulsos 

admiram e, simultaneamente, odeiam o violento e agressivo pai da horda primitiva. Ainda, essa 

ambivalência denota semelhanças na relação da criança e do pai, o que levou Freud a concluir 

que “o sistema totêmico resultou das condições do complexo de Édipo” (FREUD, 2012, p. 132). 

 No complexo de Édipo, o menino62 se porta de maneira ambivalente perante o pai, e 

procura alívio ao deslocar “sentimentos hostis e angustiados [e, necessariamente, sua 

ambivalência] para um sucedâneo do pai”, como o cavalo, no caso do menino Hans63 (FREUD, 

2012, p. 129). Esses pontos de contato, quais sejam, as respectivas identificações64 e “atitudes 

emocionais ambivalentes”, autorizaram Sigmund Freud a introduzir o pai no lugar do animal 

totêmico (FREUD, 2012, p. 131).  

 Em segundo lugar, sendo o animal totêmico o primeiro a ser instituído como sucedâneo 

do pai, é necessário refletir sobre a possibilidade de serem estabelecidos outros possíveis 

sucedâneos, a depender do desenvolvimento daquela sociedade. Da leitura atenta do texto, 

infere-se que diversas representações, como os reis, sacerdotes e governantes em geral, bem 

como os deuses, amoldam-se à figura do pai, de forma que as relações pessoais do indivíduo 

com essas espécies de autoridades externas modelariam-se à sua relação com o “pai carnal” 

(FREUD, 2012, p. 145).  

 Nesse sentido, Freud observa que, após o assassinato do pai da horda, “outro aspecto 

da vida humana [foi] influenciado pela eliminação do pai, a organização social” (FREUD, 2012, 

p. 147). A título de exemplo, o psicanalista menciona a transposição do “sistema patriarcal para 

o Estado” nos períodos monárquicos (FREUD, 2012, p. 148).  

 Conforme antecipado na introdução deste trabalho, acredita-se que  o juiz criminal de 

mentalidade inquisitória pode vir a ser um aspirante a sucedâneo do pai da horda. Por esse 

                                                
62 As primeiras teorizações de Freud acerca do complexo de Édipo não consideraram a “falta de simetria no 

relacionamento edipiano de ambos os sexos, ou seja, o complexo de Édipo não se dá da mesma maneira na 

menina e no menino. Essa descoberta só se tornou possível a partir da conceituação, em 1923, da fase fálica da 

sexualidade infantil” (COSTA, 2010). 
63 Em “Totem e Tabu”, Freud (2012) faz menção à sua publicação “Análise da fobia de um garoto de cinco anos” 

(1909), na qual expôs a fobia a cavalo do menino Hans. “Ele expressava o temor de que o cavalo entrasse no 

aposento e o mordesse. Verificou-se que este seria o castigo por seu desejo de que o cavalo caísse (morresse). 

Depois que o medo do garoto ao pai foi afastado, assegurando-lhe repetidamente que não havia razão para isso, 

percebemos que ele estava às voltas com desejos que tinham por conteúdo a ausência (partida, morte) do pai. 

Ele enxergava no pai, como claramente dava a entender, um concorrente no favor da mãe, para a qual se dirigiam, 

em vagos prenúncios, os seus desejos sexuais nascentes”. Na realidade, Hans encontrava-se no complexo de 

Édipo, e nessas condições, deslocava, do pai para o animal, uma parte de seus sentimentos. 
64 Em “Psicologia das Massas e Análise do Eu” (1921), a identificação é estabelecida como “a mais antiga 

manifestação de uma ligação afetiva a uma outra pessoa”, desempenhando “um determinado papel na pré-história 

do complexo de Édipo”. Freud (2011b, p. 46) explica que “o garoto revela um interesse especial por seu pai, 

gostaria de crescer e ser como ele, tomar o lugar dele em todas as situações”, estabelecendo o pai como o seu 

ideal. 
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motivo, respeitadas as alterações culturais, estruturais e jurídicas, estende-se a interpretação 

freudiana a fim de atingir os objetivos da presente pesquisa. 

 Em virtude das crises no sistema penal, seja no sistema carcerário ou na incapacidade 

de se frear a criminalidade, por vezes, a sociedade apresenta-se como órfã65 e cobra do 

Judiciário o papel de garantidor da segurança. “Não se trata simplesmente da ampliação objetiva 

das funções do Judiciário, [...] [mas] acompanha essa evolução uma representação da Justiça 

por parte da população que ganha contornos de veneração religiosa” (MAUS, 2000, p. 185).  

 A partir dessa “crença da população na função messiânica do judiciário, [...] as 

organizações e os atores que atuam no sistema criminal, em especial o juiz, são bombardeados 

por demandas de ordem e aderem à convocação de atuar como linha de frente de uma suposta 

‘guerra contra o crime’” (MELCHIOR, 2017). O resultado disso é verificado nas prisões 

provisórias dos 209.257 presos que ainda não obtiveram condenação, quase 30% do total, 

conforme dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional 

(SISDEPEN, 2021), de janeiro de junho de 2020.   

 A identificação que se sugere, no entanto, observa um viés autoritário do Estado 

paternalista, de forma que “não se realiza propriamente na paternidade, mas sim na autoridade 

investida de poder punitivo, à qual tocaria desempenhar-se como legislador, juiz e verdugo dos 

próprios filhos”66 (BATISTA, N., 2010, p. 36). “O pai ao qual se refere a lei é alguém 

caracterizado pelo poder de castigar, pelo poder de dirigir-se aos filhos não por conselhos [...] 

mas por ordens às quais os mesmos filhos devem obediência” (BATISTA, N., 2010, p. 37). 

Neste diapasão, Guerra Filho67 (apud BATISTA, N., 2010, p. 31) concebe o “significante Pai” 

como “equivalente ao significante Lei”, da qual o juiz seria, “em última instância, a autoridade 

social externa que encarna o limite da lei” (BREVIDELLI, 2002).  

 Sendo assim, as semelhanças visualizadas no pai da horda primitiva referem-se, 

exclusivamente, a um juiz autoritário e implacável, de mentalidade inquisitória, cuja postura 

está para além da lei. Essa é a distinção que Freud estabelece a partir de “Totem e Tabu”: o juiz 

natural, que age nos ditames da lei e sob a égide da Constituição, em nada se assemelha ao pai 

                                                
65 A escolha pela utilização dessa expressão foi inspirada pelo texto “Judiciário como superego da sociedade: o 

papel da atividade jurisprudencial na ‘sociedade órfã’”, de Ingeborg Maus (2000). 
66 É possível que o “componente pré-edipiano de identificação auxilie na separação da imagem do líder, como do 

pai primitivo todo-poderoso, da imagem paterna atual” (ADORNO, 2015, p. 167). Nesse mesmo sentido, “Hitler 

recusou o papel tradicional do pai amoroso e o substituiu integralmente pelo negativo da autoridade ameaçadora” 

(ADORNO, 2015, p. 163). 
67 Guerra Filho, Willis Santiago. Sobre a origem metapsicológica da ordem jurídica, mimeo. 
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da exceção que, num viés déspota, institui a lei e dela se afasta (HENSCHEL DE LIMA, 2021) 

(informação verbal).68 

 O texto “Totem e Tabu” também ensina sobre o fenômeno da projeção. Trata-se de 

um mecanismo primitivo que “serve para resolver um conflito emocional”, pelo qual “as 

percepções internas de processos afetivos e intelectuais também são [...] projetadas para fora, 

empregadas na configuração do mundo externo, quando deveriam permanecer no mundo 

interno” (FREUD, 2012, p. 70).  

 Depreende-se, como consequência, que o acusado é capaz de projetar no juiz, assim 

como aqueles filhos foram capazes de projetar no animal totêmico – representação simbólica 

do pai morto, que se portava de maneira hegemônica –, um papel que o condicionaria a uma 

resposta de lealdade e compromisso. De repente, o castigo, para além de sua dureza e 

desproporcionalidade, parece-lhe adequado, e o sentimento de culpa resulta na aniquilação de 

sua subjetividade. 

 

3.3. A ESTRUTURAÇÃO DO SUPEREGO COM BASE NA PULSÃO DE MORTE 

 

A elaboração do conceito de pulsão de morte a partir da publicação de “Além do 

Princípio de Prazer” (1920) introduz modificações teóricas importantes na psicanálise. 

Elaborado no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, e dois anos antes da ascensão do 

fascismo na Itália, o conceito de pulsão de morte lança luz sobre a dimensão agressiva, 

autoritária, presente no homem e estruturante do laço social. Neste sentido, a consideração de 

Freud em “O Mal-estar na Civilização” (1930) é extremamente precisa na definição do conceito 

de pulsão de morte, afirmando que: 

 

 

o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no máximo pode se 

defender, quando atacado, mas sim que ele deve incluir, entre seus dotes instintuais, 

também um forte quinhão de agressividade. Em consequência disso, para ele o 

próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também 

uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem 

recompensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, para usurpar 

seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Homo 

homini lupus [O homem é o lobo do homem] (FREUD, 2010c, p. 49). 

 

 

Freud interroga de que maneira a civilização serviu para inibir, tornar inofensiva e 

talvez eliminar a agressividade do homem primitivo. Para explicar essas questões, em 1923, 

                                                
68 Orientação com a professora Cláudia Henschel de Lima, em 23 de março de 2021. 
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Freud definirá a instância do Superego (ou Super-eu) e sua relação com as instâncias do ID e 

do Ego (ou Eu)69. 

 Para que se entenda a instância do Superego, objeto deste trabalho, é necessário que 

se compreenda cada uma delas, bem como suas respectivas dinâmicas operacionais em 

conjunto. Num primeiro momento, cabe destacar que “o Id é totalmente amoral, o Eu se 

empenha em ser moral, e o Super-eu pode ser hipermoral e tornar-se cruel como apenas o Id 

vem a ser”, pois no controle da agressividade, mais severo se torna contra seu próprio Eu 

(FREUD, 2011a, p. 51-52). 

 Em sua concepção, a agressividade do homem primitivo é “introjetada, internalizada, 

mas é propriamente mandada de volta para o lugar de onde veio, ou seja, é dirigida contra o 

próprio Eu” (FREUD, 2010c, p. 59). A instância do Eu modifica-se pela influência do mundo 

externo – é o que se pode chamar de razão, “em oposição ao Id, que contém as paixões” 

(FREUD, 2011a, p. 23). No entanto, encontra-se “no próprio Eu algo que é também 

inconsciente, comporta-se exatamente como o reprimido [recalcado], isto é, exerce poderosos 

efeitos sem tornar-se consciente, e requer um trabalho especial para ser tornado consciente” 

(FREUD, 2011a, p. 15). 

 O Ego ou Eu é submetido a “uma tripla servidão, que sofre com as ameaças de três 

perigos: do mundo exterior, da libido do Id e do rigor do Super-eu” (FREUD, 2011a, p. 53). O 

Ego pretende mediar a relação entre a realidade externa e o Id, tornando este obediente ao 

mundo. Nessa posição, ao mesmo tempo em que procura “permanecer em bom acordo com o 

Id”, “disfarça os conflitos do Id com a realidade”, simulando a obediência dessa instância 

amoral para com as exigências do mundo (FREUD, 2011a, p. 53). 

 A instância do Eu se enriquece a partir das vivências de fora, “mas o Id é seu outro 

mundo exterior, que ele se empenha em subjugar” (FREUD, 2011a, p. 53). Com a ajuda do 

Super-eu, “retira libido [e energia] do Id, transforma os investimentos objetais do Id em 

configurações [próprias] do Eu” (FREUD, 2011a, p. 53). 

 

 

[...] em relação ao Id ele [o Eu] se compara ao cavaleiro que deve pôr freios à força 

superior do cavalo, com a diferença de que o cavaleiro tenta fazê-lo com suas próprias 

forças, e o Eu, com forças emprestadas. [...] Assim como o cavaleiro, a fim de não se 

separar do cavalo, muitas vezes tem de conduzi-lo aonde ele quer ir, também o Eu 

costuma transformar em ato a vontade do Id, como se ela fosse a sua própria (FREUD, 

2011a, p. 23). 

 

 

                                                
69 Do original Es, Ich e Uber-Ich, tais termos sofreram alterações de acordo com as traduções, podendo ser 

encontrados nos livros como “Ego” ou “Eu”, e “Superego”, “Supereu” ou “Super-eu”. 
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Dessa maneira, a agressividade encontrada no Id é acolhida por uma parte do Eu que 

se contrapõe ao restante, chamada de Superego ou Super-eu, que se dispõe “a exercer contra o 

Eu a mesma severa agressividade” que o sujeito gostaria de satisfazer na lida com os outros 

indivíduos (FREUD, 2010c, p. 59). Segundo o autor, o Superego surge do recalcamento do 

complexo de Édipo na criança e conserva o caráter do pai (FREUD, 2011a, p. 31). 

 

 

Como os pais, em especial o pai, foram percebidos como obstáculo à realização dos 

desejos edípicos, o Eu infantil fortificou-se para essa obra de repressão 

[recalcamento], estabelecendo o mesmo obstáculo dentro de si. Em certa medida 

tomou emprestada ao pai a força para isso, e esse empréstimo é um ato pleno de 

consequências (FREUD, 2011a, p. 31). 

 

 

Na verdade, o que se verifica no mito de Freud, acerca do pai da horda primitiva, 

abordado no tópico anterior, é um prenúncio da instância do Superego, tendo derivado 

“justamente daquelas vivências que conduziram ao totemismo” (FREUD, 2011a, p. 35).  

Quando o pai da horda é morto, e da gênese da lei é estatuído que ninguém poderá agir 

como aquele pai – exatamente porque se trata do pai da exceção, que está excluído da lei –, nele 

está consagrada a ideia de um Superego, enquanto desenergização da figura paterna às custas 

da sua introjeção. Assim, na horda primitiva, a posição ambivalente dos filhos em relação ao 

pai, assim como no complexo de Édipo pela criança, assemelha-se à posição do sujeito diante 

de seu Superego. Quanto mais forte foi o recalcamento vivenciado no complexo de Édipo pela 

criança, “sob influência de autoridade, ensino religioso, escola, leituras”, mais severamente o 

Superego dominará o Ego como consciência moral e sentimento de culpa (FREUD, 2011a, p. 

31-32). 

A tensão entre Eu e Super-eu é chamada consciência ou sentimento de culpa. Esse 

sentimento provém de uma necessidade de punição, numa censura ao “perigoso prazer em 

agredir que tem o indivíduo” (FREUD, 2010c, p. 59). Nessa dinâmica, a civilização atinge seu 

objetivo de fazer cessar a agressividade sem grandes esforços, fazendo com que esta seja 

constantemente vigiada por uma instância interior, que se introjeta no sujeito. 

Na segunda tópica, Freud traz um novo elemento ao esquema do sentimento de culpa: 

a pulsão de morte. Esta tem no sadismo70 seu representante e, junto com a pulsão de vida, que 

é uma pulsão de autoconservação, forma o conjunto das duas espécies de pulsões presentes no 

sujeito (FREUD, 2011a, p. 37). O que chama a atenção no desenvolvimento conceitual de Freud 

e traz a marca de sua originalidade é precisamente o fato de ele elaborar uma instância psíquica 

                                                
70 Obtenção de prazer pela humilhação ou sofrimento físico de outrem. 



54 

 

que não só representa a consciência moral de todo ser humano, mas também impõe as maiores 

restrições. De fato, o Superego se manifesta como sentimento de culpa em um “extraordinário 

rigor e dureza para com o Eu” (FREUD, 2011a, p. 50), tendo se apropriado do sadismo 

disponível no sujeito de maneira implacável. Na leitura do autor, o sadismo seria um 

“componente destrutivo [que] instalou-se no Super-eu e voltou-se contra o Eu” (FREUD, 

2011a, p. 50), vigorando como uma pulsão de morte. 

A três séculos de distância, Thomas Hobbes já visualizava no homem uma energia de 

pulsão destrutiva, na “guerra de todos contra todos”. Dessa condição, constatou que os homens 

precisam de “poder comum capaz de mantê-los todos em temor respeitoso” uns pelos outros 

(HOBBES, 2003, p. 109). Nas palavras do autor, encontram-se na natureza homem três causas 

principais de discórdia.  

 

 

Primeiro, a competição; segundo, a desconfiança; e terceiro, a glória. A primeira leva 

os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro; a segunda, a segurança; e a 

terceira, a reputação. Os primeiros usam a violência para se tornarem senhores das 

pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros homens; os segundos, para 

defenderem-nos; e os terceiros, por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma 

opinião diferente, e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido 

às suas pessoas, quer indiretamente aos seus parentes, amigos, nação, profissão ou ao 

seu nome (HOBBES, 2003, p. 108). 

 

 

Em consonância com o pensamento freudiano, é possível definir a pulsão de morte, 

portanto, a partir da máxima de Hobbes, segundo a qual “o homem é lobo do homem” 

(HOBBES, 2002, p. 3). O pessimismo antropológico hobbesiano confirmaria esse impulso 

inerente à natureza humana, pelo qual o indivíduo ameaça sua própria espécie. 

Nesse sentido, o Superego se estrutura “sob a base de importantes vicissitudes da 

pulsão de morte” (GUIMARÃES, 2005, p. 142). Na medida em que o sujeito não pode dirigir 

sua pulsão destrutiva para os objetos externos, como exigência da vida em sociedade, esse 

impulso sofre uma inversão e passa a se dirigir para o próprio Ego, dando origem ao que se 

chama de “masoquismo erógeno primário” (GUIMARÃES, 2005, p. 142). Assim, a pulsão de 

morte coopera para o aumento da severidade do Superego sobre o Ego. 

 

 

A partir dessas vicissitudes da pulsão de morte se estabelece um laço erótico entre as 

exigências sádicas que passam a ser dirigidas para o Eu, e a aceitação dessas 

exigências, de muito bom grado, por parte do masoquismo erógeno primário do Eu, 

que, desse modo, passa a se constituir em masoquismo moral. “Sentimento de culpa” 

será o termo utilizado por Freud para designar a satisfação que é extraída desse 

dinamismo pulsional que fixa a estrutura do supereu (GUIMARÃES, 2005, p. 142). 
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Portanto, a pulsão de morte ganharia vultosa proporção em virtude da ação do 

Superego, “responsável pela internalização de um sentimento de culpa nos indivíduos, 

motivado pelas frustrações experimentadas com o convívio social e por uma introjeção dos 

pactos sociais, regras e leis que disciplinavam a coexistência dos sujeitos na sociedade” 

(MARTINS, 2011, p. 46). 

Nesse ponto, mostra-se necessário questionar se a lei, que regulamenta o que é “bom” 

e “mau”, seria suficiente no controle dos sujeitos. A “instalação da lei na contemporaneidade 

já denuncia o seu fracasso”, pois o que a lei classifica como bom não necessariamente equivale 

ao que é bom para o Eu (GUIMARÃES, 2005, p. 139). Da mesma forma, o “mau” desejado 

pelo sujeito “não é, em absoluto, uma coisa nociva ou perigosa para o Eu, mas, pelo contrário, 

algo que ele deseja e que lhe dá prazer. Aí se mostra, então, a influência alheia [da cultura]; ela 

determina o que será tido por bom ou mau” (FREUD, 2010c, p. 60). 

Essa permissividade de afetação do indivíduo pela autoridade externa só pode ser 

explicada “no desamparo e na dependência dos outros” pelo “medo da perda do amor” 

(FREUD, 2010c, p. 60). Nessa relação, o mal passa a ser entendido pelo sujeito como “aquilo 

devido ao qual alguém é ameaçado com a perda do amor”, pois da perda do amor daquele de 

quem se depende, perde-se proteção e “expõe-se ao perigo de que esse alguém tão poderoso lhe 

demonstre a superioridade em forma de castigo” (FREUD, 2010c, p. 60).  

Para Freud, a internalização da autoridade externa é a força motriz para a instalação 

do Superego (FREUD, 2010c, p. 60), de forma que, se antes existia o medo de ser descoberto, 

após essa internalização, esse medo “se extingue e a distinção entre fazer algo mau e desejar 

fazê-lo desaparece, pois nada mais poderá ser escondido do supereu, nem os pensamentos” 

(GUIMARÃES, 2005, p. 140). Em primeiro lugar, portanto, renuncia-se à agressividade pelo 

medo da perda do amor da autoridade e, após, pelo medo da própria consciência. 

 O fracasso da lei ao estabelecer o que é “bom” e punir o que é “mau” sem corresponder 

à promoção do bem-estar do sujeito exige a participação de uma figura final. Na seara criminal, 

o juiz se posiciona como a autoridade externa, ação de influência estranha, que almeja instalar 

no acusado a “consciência moral”, da mesma forma que o Superego. Em última instância, 

performa a lei para ver cumprir seu fundamento. Se não fosse assim, não seria necessária a 

instauração do Trial by Jury de Henrique II em 1166, que precedeu a formação do sistema 

acusatório, ou mesmo da Inquisição da Igreja Católica em 1215, que deu origem ao sistema 

inquisitório, como visto no primeiro capítulo.  

 A partir dessas considerações, retoma-se o texto “Alguns tipos de caráter encontrados 

na prática psicanalista” (1916), de extrema importância na caracterização do crime, para uma 
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compreensão precisa a respeito de sua relação com a culpa. Sabe-se que, neste texto, Freud 

apresenta uma outra localização da culpa: em alguns casos, o crime vem depois da culpa. É o 

que se percebe nos “criminosos por sentimento de culpa”. Ele observara “que tais ações foram 

realizadas sobretudo porque eram proibidas e porque sua execução se ligava a um aliviamento 

psíquico” para o agente, de modo que a opressiva consciência de culpa diminuía após a prática 

do ilícito. Em realidade, “a consciência de culpa estava presente antes do delito”, sendo este um 

mecanismo de “alívio para os atormentados” (FREUD, 2010a, p. 213). À luz da formulação 

posterior a esse texto, referente aos conceitos de pulsão de morte e o Superego, indaga-se se 

esse sentimento de culpa não teria sua origem na presença hegemônica de um Superego de 

extraordinário rigor e dureza, que se apropriara do sadismo disponível no sujeito de maneira 

implacável. 

 Essas considerações conceituais em torno da psicanálise freudiana colocam uma 

interrogação para o Direito no que se refere ao papel do juiz criminal. Se é possível considerar 

a determinação do crime pelo sentimento de culpa, ou seja, se a atuação da culpa pelo impulso 

criminoso torna concebível o cometimento de uma infração delitiva, objetivando 

exclusivamente um aliviamento psíquico, qual será sua força operante no sujeito quando o 

Superego ganha a forma de juiz criminal, com todo o seu rigor e severidade? 

 No capítulo seguinte, na tentativa de responder esta e outras questões levantadas no 

decorrer deste trabalho, será apreciada a relação entre o juiz e o acusado, bem como certas 

posturas do magistrado que tornam possível a comparação com essa figura censuradora e 

manipuladora que se conheceu neste capítulo. 

 

4. A MITIGAÇÃO DA SUBJETIVIDADE DO ACUSADO FRENTE A UMA 

POSTURA SUPEREGOICA DO JUIZ 

 

 

No entendimento de Ronald Dworkin, as decisões judiciais podem afetar a vida de 

muitas pessoas, mesmo aquelas que não se encontram diretamente inseridas no jogo processual, 

pois “a lei freqüentemente se torna aquilo que o juiz afirma” (DWORKIN, 1999, p. 4). Desta 

premissa, é possível perceber o papel que o juiz desempenha perante toda uma sociedade, na 

medida em que esta confere a ele a função de ditar a lei a partir de suas decisões. 

Sabe-se que o Direito Penal “precisa, necessariamente, do Processo Penal para se 

efetivar”, pois “não é autoexecutável e não tem realidade concreta fora do processo” (LOPES 

JÚNIOR, 2015, p. 233). Nesta relação de interdependência, “normalmente há um alto grau de 
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simetria político-criminal e ideológica entre direito penal e direito processual penal” 

(FRAGOSO, 2011, p. 111). Em razão disso, a colaboração de Eugenio Raúl Zaffaroni ensina: 

 

 

(a) Un derecho penal de acto, con garantía de legalidad, exige un proceso penal en 

que se fye el objeto, se debata en equilibrio de partes (acusación y defensa), y decida 

un tercero (jurisdicción), todos independientes, o sea, un proceso penal acusatorio. 

(b) Por el contrario, un derecho penal sintomático o de autor (que busca al enemigo) 

no fija ningún objeto y no necesita ningún debate, sino sólo un órgano único del estado 

investigando y penando, o sea, un proceso penal inquisitorio (ZAFFARONI; 

SKOLAR; ALAGIA, 2007, p. 131). 

 

 

“O processo penal é o local em que há a maior tensão entre sociedade e indivíduo” 

(FRAGOSO, 2020) (informação verbal)71, e se coloca como um “campo fértil para as mais 

variadas manifestações de autoritarismo” (FRAGOSO, 2011, p. 118). É possível visualizar um 

exercício abusivo da autoridade outorgada pela lei, constituído de modo autoritário, no 

“promotor que oferece denúncia sem justa causa”, no “juiz que prende alguém durante o 

processo apenas em virtude da gravidade da acusação”, na “sentença penal proferida sem que 

a defesa tenha tido a oportunidade de fazer sua manifestação final” (FRAGOSO, 2011, p. 118). 

Evidente que expressões de autoritarismo podem ser encontradas em diversos núcleos 

da instrução penal, motivo pelo qual este trabalho não seria capaz de compreendê-las em sua 

totalidade. Assim, optou-se por delimitar o objeto na compreensão das dinâmicas que envolvem 

o interrogatório do acusado no procedimento comum ordinário.  

No propósito de conduzir esta tarefa, é importante recordar que, no primeiro capítulo, 

buscou-se problematizar a adoção da verdade como meta a ser exequida pelo Processo Penal, 

propondo ao magistrado o abandono de uma “posição plenipotenciária” (MILANEZ, 2016, p. 

141), e de toda e qualquer assunção de um “juízo apriorístico” (PRADO, G., 2005). Ainda, no 

segundo capítulo, procurou-se entender como o Superego se estabelece, instância que opera em 

cada sujeito, através de um caráter persecutório, do qual nada pode ser escondido.  

Pelo que foi dito até aqui, da dureza com que o Superego recalca o Ego e se impõe 

como uma instância de vigilâcia, severa e feroz, são percebidas inúmeras semelhanças com a 

altivez que o juiz criminal pode exercer durante o processo. Ressalte-se que um dos principais 

problemas quanto a esta atuação se dá na lida deste com as provas, pois a prova é o meio pelo 

qual o fato se insere no processo penal. Sendo assim, passa-se a observar pontos que merecem 

destaque. 

                                                
71 Episódio nº 64 do Podcast “Segurança dos Direitos”, com a participação de Christiano Fragoso, em 16 de outubro 

de 2020. 
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4.1. MANIFESTAÇÕES INQUISITORIAIS NO INTERROGATÓRIO E A MITIGAÇÃO 

DO DIREITO AO SILÊNCIO 

 

Conforme foi dito anteriormente no item 3.1, a partir das reflexões obtidas por meio 

da conferência “A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos” (1908), 

pronunciada por Sigmund Freud, percebeu-se que o interrogatório do acusado é um momento 

em que impera uma atmosfera de subjetividade. A partir desta premissa inviolável, toda a 

dinâmica processual deve ser reconsiderada. 

O interrogatório tem “a função de dar materialmente vida ao contraditório72, 

permitindo ao sujeito passivo refutar a imputação ou aduzir argumentos para justificar sua 

conduta” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 706). Impreterivelmente, deve ser realizado como último 

ato da audiência de instrução, “após a inquirição do ofendido, das testemunhas (de defesa e de 

acusação) e até dos esclarecimentos dos peritos, acareações e demais diligências probatórias 

que devam ali ser realizadas” (PACELLI, 2020, p. 477), em razão de ser “o principal meio de 

exercício da autodefesa” (LOPES JÚNIOR, 2020, p 706).  

A natureza jurídica do interrogatório é importante aspecto a ser mencionado. Evidente 

que o relato do acusado será utilizado como uma espécie de prova, “pois as alternativas ‘meio 

de prova’ e ‘meio de defesa’ não são excludentes, senão que coexistem de forma inevitável” 

(LOPES JÚNIOR, 2020, p. 707). Nesse sentido, André Nicolitt (2016, p. 681) acredita que “o 

interrogatório é meio de defesa e também meio de prova, tendo natureza mista ou híbrida”73.  

No entanto, a diferenciação que se pretende estabelecer é na leitura do instituto. É 

necessário que se abandone a visão originária do sistema inquisitório, no qual o interrogatório 

era visto unicamente como o meio pelo qual se extraía a verdade (COUTINHO, 2009, p. 105). 

Trata-se, na verdade, “de mais uma oportunidade de defesa que se abre ao acusado, de modo a 

permitir que ele apresente a sua versão dos fatos, sem se ver, porém, constrangido ou obrigado 

a fazê-lo” (PACELLI, 2020, p. 478). 

                                                
72 Consagrado, no artigo, 5º, LV, da Constituição Federal, “é a organização dialética do processo através de tese e 

antítese legitimadoras da síntese, é a afirmação e negação. Ou seja, os atos processuais se desenvolvem de forma 

bilateral (bilateralidade dos atos processuais), possibilitando às partes manifestar-se sobre cada ato do processo” 

(NICOLITT, 2016, p. 129). 
73 Na concepção do autor, “o interrogando pode prestar esclarecimentos e indicar provas (art. 189 do CPP). Estes 

aspectos marcam inegavelmente o interrogatório como meio de defesa. Não obstante, a mesma lei assegurou o 

contraditório ao interrogatório, permitindo perguntas da acusação e da defesa (art. 188 do CPP), sendo certo que 

o juiz pode formar sua convicção a partir dos esclarecimentos do acusado, inclusive de sua confissão” 

(NICOLITT, 2016, p. 681). 
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A respeito de seu valor probatório, é necessário que o magistrado lance mão do 

princípio da presunção de inocência, basilar do Estado Democrático de Direito, na orientação 

de sua interpretação. A partir disso, algumas considerações são cabíveis.  

O artigo 18674 do Código de Processo Penal, de redação dada pela Lei nº 10.792/03, 

consagra o direito ao silêncio, cujas consequências na lida entre acusado e juiz devem ser 

minuciosamente observadas. Embora o acusado deva ser intimado para a realização do 

interrogatório, sob pena de nulidade, este ato possui caráter facultativo, pois o interrogando 

escolhe submeter-se, ou não, às perguntas realizadas pelas partes e pelo juiz, eventualmente, no 

exercício da “autodefesa ativa” (PACELLI, 2020, p. 485).  

O direito ao silêncio manifesta “uma garantia muito maior, insculpida no princípio 

nemo tenetur se detegere, segundo o qual o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo 

jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação” (LOPES 

JÚNIOR, 2020, p. 713). Nesse sentido, não há de se falar em “condução coercitiva do réu75 

para fins de interrogatório”, razão pela qual a primeira parte do artigo 260, caput76, do Código 

de Processo Penal, parece estar revogada (PACELLI, 2020, p. 478).  

Frise-se que o Supremo Tribunal Federal já declarou que a condução coercitiva do 

acusado para interrogatório, presente no artigo supramencionado, não foi recepcionada pela 

Constituição de 1988. A decisão se deu no julgamento das Arguições de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 395 e 444, ajuizadas, respectivamente, pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), após a condução coercitiva do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 4 de março de 2016, determinada pelo ex-juiz federal 

Sérgio Moro. Eis um trecho do voto do relator, Ministro Gilmar Mendes (2018): 

 

 

[...] Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para 

demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa 

humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma 

supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma 

clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. 

Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao 

silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se [sic] a 

depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o 

silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. [...] A restrição 

temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias 

públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas 

                                                
74 Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado 

pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que 

lhe forem formuladas.  

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. 
75 Entende-se que a expressão “acusado” se amoldaria melhor aos parâmetros do Estado Democrático de Direito. 
76 Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, 

sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. 
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inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê 

o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de 

ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva [...]. [grifos 

nossos] 

 

 

O direito ao silêncio também está consagrado na Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), tratado internacional do qual o Brasil é signatário, 

de força normativa de natureza constitucional, nos termos do artigo 5º, § 3º77, da Constituição 

Federal. O artigo 8.2, alínea “g” preceitua o “direito [da pessoa acusada] de não ser obrigado a 

depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada”78. 

Pontue-se que, ao contrário do que ocorre no sistema processual penal estadunidense, 

por exemplo, em que “caso o acusado decida falar, não possuirá ele o direito de mentir e não 

poderá responder apenas ao que for do seu interesse” (ROSA; ROCHA; PITARI, 2018), no 

sistema brasileiro, o interrogando possui o “direito de responder às perguntas que sejam 

pertinentes e adequadas à sua estratégia” (ROSA; ROCHA; PITARI, 2018). Ainda, no cenário 

estadunidense, “se [o acusado] vier a falar e mentir, será passível de ser processado por perjúrio, 

tal como qualquer outra testemunha do processo” (ROSA; ROCHA; PITARI, 2018). 

Ao contrário, no Brasil, “para além do direito ao silêncio, o acusado pode até mesmo 

mentir em sua defesa sem que isto gere qualquer consequência, face ao princípio da ampla 

defesa, que não comporta esta limitação” (NICOLITT, 2016, p. 690). Oportunamente, o 

precedente do Supremo Tribunal Federal, que reconhece jurisprudencialmente o direito ao 

silêncio como um direito constitucional, salienta, inclusive, a possibilidade de mentir: 

 

 

Ninguém pode ser constrangido a confessar a prática de um ilícito penal. O direito de 

permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do 

devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se, até mesmo por implicitude, 

a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a 

autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal (MELLO, 1991). [grifo 

nosso] 

 

 

Feitas as ressalvas acima, considerando que o acusado possui o direito de responder 

apenas às perguntas que entender relevantes, mostra-se importante descrever um fenômeno que, 

                                                
77 Art. 5º. § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 

às emendas constitucionais. 
78 Na mesma linha, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que entrou em vigor em 24 de abril de 

1992, estabelece em seu artigo 14.3, alínea “g”, que toda pessoa acusada de um delito terá direito “de não ser 

obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada”. 
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por vezes, visualiza-se no momento do interrogatório. Ao que parece, alguns juízes têm se 

insurgido quando o acusado opta pelo silêncio.  

Nos autos do Processo nº 2007.01.1.122602-4, foi sustentado pela magistrada da 1ª 

Vara Criminal de Brasília que a estratégia utilizada pelos réus de responderem apenas às 

perguntas formuladas pela defesa e pelo juízo, e se recusarem a responder às perguntas do órgão 

de acusação, configurava desequilíbrio aos instrumentos processuais e prejuízo ao Estado, 

“detentor do monopólio da persecução penal” (MENDES, A. C., 2018). Conforme se visualiza 

no trecho da sentença extraído dos autos, a conduta dos acusados foi classificada como “silêncio 

seletivo”, expressão que não encontra aporte no ordenamento jurídico pátrio: 

 

 

DO SILÊNCIO SELETIVO 

Os réus comportaram-se de forma orquestrada. Ainda que parte tenha sido interrogada 

por precatória, de forma uníssona responderam às perguntas do Juízo, mas 

recusaram-se a responder ao Ministério Público, sob diversas alegações. E, logo 

após, prontificavam-se a responder as perguntas das demais defesas. Além de tal 

conduta, também trouxeram um roteiro didático a ser seguido em seus interrogatórios, 

como que conduzir o Juízo para o que lhes interessavam. Inobstante tal conduta, foi-

lhes garantida a ampla defesa, mas que fique claro que, com esta conduta, não foi 

exercido o direito ao silêncio. Ao contrário, os réus deixaram de colaborar com o 

processo, pois se esqueceram de que o detentor do monopólio da persecução penal é 

o Estado, sendo o Ministério Público o dono apenas da ação penal, tido por alguns 

doutrinadores como o “magistrado da iniciativa das provas”. Assim, a recusa dos 

réus desequilibrou os instrumentos processuais em benefício da defesa e 

configurou uma tentativa, novamente, de prejudicar o Estado, e não o Ministério 

Público (MENDES, A. C., 2018). [grifos nossos] 

 

 

Nesse sentido, pode-se verificar o mesmo posicionamento demonstrado em vídeos de 

audiências79 de processos criminais ocorridas no ano de 2020. Aparenta-se que essas 

manifestações inquisitoriais ficaram ainda mais recorrentes e evidentes nas audiências virtuais, 

realizadas de forma remota em virtude da pandemia do COVID-19, que por si só já são dignas 

                                                
79 Em CRIMINALISTA, Papo de. Mais um juiz inquisidor!. 2020 (04m19s) Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=uoJcqgQGszE. Acesso em: 19 mar. 2021., o juiz que preside a audiência 

alega que somente ele poderia elaborar perguntas, que a defesa apenas “presta esclarecimentos”, e que se o 

acusado optar por ficar em silêncio, tais esclarecimentos não seriam cabíveis. Justifica, ainda, seu entendimento 

com base no artigo 186 do Código de Processo Penal.  

Em CRIMINALISTA, Papo de. “Ele não tem o direito de responder para quem ele quiser”. Vara do Júri de São 

Bernardo do Campo. 2020 (09:20) Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GOn0NS678CY. Acesso 

em: 20 mar. 2021., o magistrado argumenta que o acusado não teria o direito de responder apenas às perguntas 

que desejar. O advogado diz se tratar de cerceamento de defesa, e o juiz insiste que não consta no Código de 

Processo Penal “só perguntas pra uma das partes”, dando por encerrado o interrogatório. 

Em ARTIGO 133, Blog. JUÍZA FEDERAL NEGA DIREITO AO SILÊNCIO DE ACUSADO ALEGANDO 

VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA DO MP. 2020 (04m52s) Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YVnnuXpcEwk. Acesso em: 19 mar. 2021., a juíza afirma que, caso o 

acusado opte por responder somente às perguntas de seu advogado, não haveria contraditório e devido processo 

legal, razão pela qual o ato teria de ser encerrado. Alega, ainda, que o direito ao silêncio valeria para ambas as 

partes, indistintamente, ou seria inconstitucional. 
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de crítica, por conferirem fragilidade a um momento tão delicado. Para a confirmação deste 

fenômeno, no entanto, seria necessária a elaboração de uma pesquisa que as tivesse como objeto 

circunscrito, razão pela qual essas situações são utilizadas aqui apenas para fins de reforço dos 

argumentos teóricos e normativos ora apresentados.  

É possível visualizar, nos comentários dos telespectadores desses vídeos, que se 

encontram na rede social YouTube, o descontentamento e indignação com a postura autoritária 

dos referidos magistrados, que parecem julgar a partir de um código próprio. O debate 

proporcionado pela maior publicização dessas audiências80 gera resultados interessantes, uma 

vez que “os espaços discursivos digitais funcionam [...] como ferramentas de apoio para o 

aperfeiçoamento das instituições democráticas [...], possibilitando, por exemplo, a criação de 

uma gama de artifícios com o objetivo de fomentar a participação dos cidadãos” (MARQUES, 

2006, p. 166). Da leitura habermesiana, é possível inferir que as redes sociais se colocam como 

verdadeiros “espaços de deliberação” (HABERMAS, 2003). 

Acrescente-se que o direito ao silêncio, por estar previsto no rol dos direitos 

fundamentais (artigo 5º, LXIII81, da Constituição Federal), em tratados internacionais 

incorporados ao ordenamento jurídico pátrio, e por integrar o devido processo legal (artigo 5º, 

LIV82, da Constituição Federal), é um “direito processual fundamental”83 (CANOTILHO, 

2003), sendo incabível tal supressão. Frise-se que o não respeito ao direito ao silêncio constitui 

crime, na forma do artigo 1584 da Lei nº 13.869/19. Para Aury Lopes Júnior (2020, p. 710), “a 

criminalização como abuso de autoridade reforça a proteção do imputado e do próprio 

interrogatório, enquanto momento sagrado de defesa”. 

Outra postura que fere o direito ao silêncio é a consignação em ata de perguntas da 

acusação que o interrogando se recuse a responder. A redação antiga do artigo 191 do Código 

de Processo Penal estabelecia que deveriam ser consignadas “as perguntas que o réu deixar de 

responder e as razões que invocar para não fazê-lo”, previsão ainda presente no Código de 

                                                
80 Que, embora sejam públicas, possuem um alcance muito maior quando disponíveis em canais da Internet. 
81 Art. 5º. LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado; 
82 Art 5º. LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
83 Expressão cunhada por José Gomes Canotilho em “Direito Constitucional e Teoria da Constituição” (2003).  
84 Art. 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou 

profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo: Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

Parágrafo único. (VETADO).  

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório: (Promulgação partes vetadas)  

I – de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou  

II – de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu 

patrono. 
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Processo Penal Militar85. Apesar da reforma proporcionada pela Lei nº 10.792/03, esta prática 

ainda é visualizada no ambiente do interrogatório86, com nítido propósito de causar 

constrangimento e desconforto ao acusado que já fez sua opção pelo silêncio. 

Diante de tantas intempéries que podem ser verificadas neste ato processual, que 

verdadeiramente perturbam o sistema acusatório, algumas ponderações se mostram cabíveis. A 

mitigação do direito ao silêncio, a condução coercitiva do acusado, bem como a visualização 

do interrogatório unicamente como meio de prova, para as quais, por vezes, acusação e julgador 

parecem trabalhar em conjunto, trazem à memória as características do sistema inquisitório. 

Ali, não havia limites para que se alcançasse uma suposta “verdade”, proporcionada pela 

confissão do acusado, que era vista como regina probationum (COUTINHO, 2009, p. 105). 

Desconfia-se que a mentalidade inquisitória, segundo a qual se almeja a todo custo a 

confissão do acusado, ainda esteja presente na práxis jurídica das varas criminais. E mais: que 

o juiz contribua para a produção dessa confissão, que pode vir a ser considerada de forma 

isolada, e supervalorada, num conjunto probatório deficitário. Esta preocupação se mostra 

legítima e atual quando, incluído pela Lei nº 13.964/1987, para a propositura do Acordo de Não 

Persecução Penal por parte do Ministério Público, exige-se que “o investigado [tenha] 

confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal”88. 

Frise-se que, no caso de uma confissão, ainda que espontânea, seu valor probatório 

“não é absoluto, [mas] ela deve ser aferida como qualquer outro meio de prova, devendo o juiz 

confrontá-la com as demais provas para verificar sua compatibilidade ou concordância” 

(NICOLITT, 2016, p. 692). Assim, é necessário que se abandone “o ranço inquisitório (e a 

mentalidade nessa linha estruturada), em que a confissão era considerada a ‘rainha das provas’, 

pois o réu era portador de uma verdade que deveria ser extraída a qualquer custo” (LOPES 

JÚNIOR, 2020, p. 725).  

Por fim, ressalte-se que o interrogatório deve ser conduzido de forma neutra e 

imparcial, não podendo “o juiz gerar no réu medo, insegurança, nem tampouco revolta e rancor” 

                                                
85 Art. 305. Parágrafo único. Consignar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder e as razões que 

invocar para não fazê-lo. 
86 Em CRIMINALISTA, Papo de. Silêncio seletivo no interrogatório. 2020 (00m59s) Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjb-SAs7aF8. Acesso em: 19 mar. 2021., após demonstrado o interesse do 

acusado em responder somente às perguntas elaboradas por seu advogado, a magistrada abre ao representante 

do Ministério Público a possibilidade de consignação das perguntas que realizaria. 
87 Popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”. 
88 Redação conferida ao novo art. 28-A do Código de Processo Penal: “Não sendo caso de arquivamento e tendo 

o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça 

e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução 

penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições 

ajustadas cumulativa e alternativamente: [...]”. 
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(NUCCI, 2014, p. 350). Ainda, “não pode o magistrado usar de indagações ardilosas para 

subtrair a verdade do acusado” (NICOLITT, 2016, p. 684), transformando-se num inquisidor. 

“A proeminência da figura do juiz e a subalternidade das partes na tarefa de obtenção do 

material probatório” são, em verdade, reflexos do “modelo inquisitório” (PRADO, G., 2005). 

Essas condutas castradoras e, por vezes, manipuladoras, indicam um verdadeiro 

retrocesso ao modelo constitucional de processo, e acabam por mitigar a subjetividade do 

acusado no único momento em que lhe é dada a chance de se expressar. O induzimento à 

confissão, por qualquer meio – mitigação do direito ao silêncio, condução coercitiva do 

acusado, ou até mesmo perguntas sugestivas por parte da acusação e do juiz89 – fere a obrigação 

de o interrogatório ser “um ato espontâneo, livre de pressões ou torturas (físicas ou mentais)” 

(LOPES JÚNIOR, 2020, p. 153). 

Isto posto, depreende-se que a inspiração encontrada nas situações apontadas neste 

tópico reflete características de uma mentalidade inquisitória que ainda guia os operadores do 

Direito. Evidente que esta mentalidade não equivale à forma com que os inquisidores medievais 

agiam e pensavam, mas é útil para se considerar a influência do sistema inquisitório, que 

promoveu “uma maneira de pensar e agir de forma tão reiterada, [e] acabou produzindo efeitos 

que perduram até os dias atuais” (PRADO, C., 2017, p. 249). 

 

4.2. QUADRO MENTAL PARANOICO E O JUIZ-BRICOLER 

 

Desde o início deste trabalho, alerta-se sobre o perigo de permitir que o juiz produza 

provas, e sobre a necessidade de respeito ao princípio da inércia da jurisdição. Embora o artigo 

15690 do Código de Processo Penal esteja tacitamente revogado, resta evidente que “não basta 

mudar a lei, é preciso mudar a cultura, e esse sempre será o maior desafio” (LOPES JÚNIOR, 

2020, p. 68). Conforme elucida Aury Lopes Júnior (2020, p. 68), 

 

 

Não tardarão em aparecer vozes no sentido de que o art. 156, I deve permanecer, 

cabendo o agir de ofício do juiz quando a prova for urgente e relevante. Tal postura 

constitui uma burla à mudança, mantendo hígida a estrutura inquisitória antiga. 

                                                
89 Em CRIMINALISTA, Papo de. Juíza de Osasco/SP, querendo induzir interrogatório de corréu. 2020 (01m43s). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lBtIqP-y094. Acesso em: 19 mar. 2021., o advogado 

questiona a postura da magistrada na condução das perguntas, por entender que possuíam caráter sugestivo e 

indutivo. 
90 Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:                         

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e 

relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; 

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir 

dúvida sobre ponto relevante. 
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Afinal, basta questionar: o que é uma prova urgente e relevante? Aquela que o juiz 

quiser que seja. E a necessidade, adequação e proporcionalidade, quem afere? O 

mesmo juiz que determina sua produção. Essa é a circularidade inquisitória clássica, 

que se quer abandonar.  

 

 

Contudo, para além de um agir explícito do juiz neste sentido, os estudiosos do Direito 

Processual Penal atentam para outras formas pelas quais o magistrado examina e manuseia as 

provas trazidas em juízo. De fato, as coisas não se definem apenas pela forma como se 

apresentam.  

Geraldo Prado (2005) afirma que “a ordem das coisas colocadas no processo permite, 

pragmaticamente, constatarmos que a ação voltada à introdução do material probatório é 

precedida da consideração psicológica pertinente aos rumos que o citado material possa 

determinar”. Em realidade, “quem procura sabe ao certo o que pretende encontrar e isso, em 

termos de processo penal condenatório, representa uma inclinação ou tendência perigosamente 

comprometedora da imparcialidade do julgador” (PRADO, 2005).  

Neste tópico, serão visitados os ensinamentos do italiano Franco Cordero, que, de 

acordo com Jacinto Coutinho91 (2020), foi muito além do processo penal, “porque estudava e 

escrevia sobre Filosofia como, também, porque ela e a área Psi são tão importantes para o 

processo penal”. Suas considerações ultrapassaram os limites territoriais e sociais da Itália, 

sendo úteis também às necessidades da disciplina processual brasileira – e não poderia ser 

diferente, uma vez que nossa legislação teve no código processual penal italiano a sua 

inspiração.  

Para o autor, as “deficiências do processo penal” não seriam sanadas apenas por “um 

melhor uso dos institutos vigentes”, ou “por uma reforma que subverta o sistema”. É certo que 

a retirada da “anacrônica figura que é o juiz istruttore” significaria um considerável progresso, 

mas seria suficiente “para extirpar o vício de origem, do qual se ressente a disciplina do 

processo”? Em realidade, “pouco importa que a istruzione seja conduzida pelo ministério 

público e não pelo juiz se as provas nela constituídas se cristalizam a tal ponto de reduzir 

o dibattimento a um rito vazio de significado” (CORDERO,92 1962 apud COUTINHO, 2020). 

Tais considerações preparam o terreno para um dos conceitos mais importantes da obra 

de Cordero: o quadro mental paranoico, no qual “abre-se ao juiz a possibilidade de decidir antes 

                                                
91 Jacinto Nelson de Miranda Coutinho foi o responsável por trazer os ensinamentos de Cordero para o Brasil, após 

seu doutorado realizado na Università Degli Studi di Roma - La Sapienza. Para o autor (2020), os professores 

Aury Lopes Júnior e Alexandre Morais da Rosa também contribuíram para a disseminação dos conhecimentos 

no país. 
92 CORDERO, Franco. In: DE LUCA, Giuseppe (Org.). Primi problemi della riforma del processo penale, 

Quaderni di San Giorgio n.19, Firenze: Sandoni, 1962, p.111-113. 
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e, depois, sair em busca do material probatório suficiente para confirmar a ‘sua’ versão, isto é, 

o sistema legitima a possibilidade da crença no imaginário, ao qual toma como verdadeiro” 

(CORDERO apud COUTINHO, 1998, p. 178). No quadro mental paranoico, ocorre o chamado 

“primado [ou prevalência] das hipóteses sobre os fatos”:  

 

 

[...] quem investiga segue uma delas [uma das hipóteses], às vezes com os olhos 

fechados; nada a garante mais fundada em relação às alternativas possíveis, nem esse 

mister estimula, cautelarmente, a autocrítica; assim como todas as cartas do jogo estão 

na sua mão e é ele que as coloca sobre a mesa, aponta na direção da ‘sua’ hipótese. 

Sabemos com quais meios persuasivos conte; usando-a orienta o êxito para onde quer 

(CORDERO,93 1986 apud COUTINHO, 2009, p. 112). 

 

 

Neste caso, “o juiz opera a partir do primado (prevalência) das hipóteses sobre os 

fatos”: “decide primeiro (definição da hipótese) e depois vai atrás dos fatos (prova) que 

justificam a decisão (que na verdade já foi tomada)” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 581). Significa 

dizer que o julgador “atribui sentido válido apenas às manifestações que confirmam seu 

entendimento prévio, desprezando provas e evidências em sentido contrário” (MARRAFON, 

2014). Neste movimento, pode ele mesmo optar por produzir suas provas, retomando o caráter 

inquisitório presente no artigo 156 do Código de Processo Penal, ou então conferir maior 

importância aos elementos trazidos pela acusação, desprezando o contraditório. 

Um exemplo é visualizado quando o “juiz forma com base nas ‘provas’ do inquérito 

uma hipótese concreta, conduzindo sua concentração estruturante na busca de elementos” que 

a confirmem (INCOTT, 2017). “Por mais lúcido que este seja não conseguirá se ‘desprender’ 

daquilo que por ele já foi ‘apreendido’ quando entrou em contato com o inquérito. Estará 

voltado, de forma consciente ou não, para obtenção de dados que confirmem suas crenças 

obtidas com esse contato” (INCOTT, 2017). Por esse motivo, alguns autores, como Aury Lopes 

Júnior e Alexandre Morais da Rosa, defendem a exclusão dos atos de investigação dos autos 

processuais, “excetuando-se as provas técnicas e as irrepetíveis, produzidas no respectivo 

incidente probatório” (LOPES JÚNIOR; ROSA, 2018). 

Seguindo esta crítica, a figura do juiz das garantias94 foi trazida pela Lei nº 13.964/19, 

“a quem caberá o controle de legalidade da investigação, bem como a adoção de medidas 

cautelares pessoais, reais ou probatórias na aludida fase, sempre a requerimento ou 

representação dos órgãos da persecução penal (Ministério Público e Polícia)” (PACELLI, 2020, 

                                                
93 CORDERO, Franco. Guida allá procedura penale. Torino: UTET, 1986, p. 51-52. 
94 O novo artigo 3º-B do Código de Processo Penal institui, em seus dezoito incisos, uma série de competências 

ao juiz de garantias, “responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos 

direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário”. 
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p. 1.290). A previsão já constava em “inúmeros códigos de processo penal mundo afora [...]. 

Cite-se, apenas a título de exemplo, a legislação chilena, que dispõe expressamente a respeito 

do chamado ‘juez de garantía’ em contraposição ao ‘miembro del tribunal de juicio oral’” 

(MACHADO, 2020). 

Embora aparentasse ser uma solução para o problema aqui posto, ao propor a 

separação entre um juiz para a fase de investigação e outro para a fase processual, esta hipótese 

ainda não pode ser vislumbrada. Em janeiro de 2020, o então presidente do Supremo Tribunal 

Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu a eficácia dos artigos95 que versam sobre o juiz das 

garantias até sua “efetiva implementação” pelos tribunais, que deveria “ocorrer no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação” (TOFFOLI, 2020) da 

decisão, provocada pelas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.298, 6.299, 6.300.96 A 

justificativa foi de que “a implementação do juiz das garantias demanda organização, que deve 

ser implementada de maneira consciente em todo o território nacional, respeitando-se a 

autonomia e as especificidades de cada tribunal” (SANTOS; VALENTE, 2020). 

Já em 22 de janeiro de 2020, o então vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, 

ministro Luiz Fux, suspendeu, sem fixar uma data futura, “a eficácia, ad referendum do 

Plenário, [...] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-

C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)” (FUX, 2020). Em verdade, a suspensão 

segue mesmo após um ano, em virtude do agravamento da pandemia do novo coronavírus, que 

impossibilitou a realização das audiências públicas que discutiriam o tema. Nas palavras do 

ministro Gilmar Mendes (2021), em declarações feitas em 18 de março de 2021 durante o 

Webinar “O papel do Legislativo na Produção da Justiça”, trata-se de “uma liminar ilegal”. 

Conquanto tenha recebido críticas ainda no período de vacância da lei, devido à sua não 

implementação, não se sabe se o juiz das garantias será eficaz na separação entre os atos 

investigatórios e as provas produzidas sob a luz do contraditório. 

Outrossim, o juiz do quadro mental paranoico ressuscita os aspectos do sistema 

inquisitório – se é que foram superados –, não respeitando a delimitação estabelecida na 

Constituição97, que separa as funções do julgador e da acusação. Além disso, para além das 

presunções destinadas à “‘descoberta’ (ou criação) da verdade, surge a concreta possibilidade 

                                                
95 Quais sejam, artigos 3º-B, 3º-C, 3º-D, caput, 3º-E e 3º-F do Código de Processo Penal. 
96 Não há de se falar, neste momento, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.305, que veio a ser ajuizada 

em 20 de janeiro de 2020, cinco dias após a referida decisão. 
97 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
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de se relegar os fatos mediante a tentativa de angariação da ‘regina probationum’, ou seja, a 

confissão do réu” (SILVEIRA, 2004, p. 6). Assim, ele atende à seguinte dinâmica: 

 

 

objeto – textos normativos – à frente, método nas mãos, o intérprete do senso comum 

teórico dos juristas têm a certeza de que ‘a norma lhe diz, ele descobriu’ ou então 

‘ouviu a voz do Legislador, ele me disse’, o que, se ocorresse num set terapêutico, por 

certo seria enquadrado como paranóia. O juiz, nesse pensar, sabe o que o Outro diz e 

quer dizer com as normas jurídicas, num delírio jurídico que obtém aprovação e 

legitimidade universal. Dito de outra forma, super-ego se fa(e)z carne pelo Verbo: o 

Real é possível para ele (ROSA, 2004, p. 325). 

 

 

Para Alexandre Morais da Rosa (2004, p. 328), a interpretação desse juiz passa a ser a 

de que “tudo se refere a ele”: “um olhar do acusado, uma palavra ambígua da testemunha, um 

olhar perdido, é tido como algo que não aconteceu por acaso”. Utilizando-se de “recursos 

retóricos”, e do “poder formal de dizer a verdade no caso em julgamento” (ROSA, 2004, p. 

328), conferido historicamente pela herança do modelo inquisitorial, encoberta os reais motivos 

ensejadores da condenação que vem logo a seguir. Entende-se que esta também foi a conclusão 

de Ricardo Gloeckner (2015, p. 389), ao dizer que as funções do autoritarismo “se legitimam 

mediante o recurso performático de discursos ressignificados e consubstanciadores de 

determinadas práticas”. 

Desse modo, “a questão continua sendo a plena possibilidade de manipulação da lei 

pelos operadores do direito” (COUTINHO, 2015b). Basta a presença de “requisitos retóricos 

bem trabalhados” na sentença para que o juiz decida “da forma que quiser, sempre em nome da 

‘segurança jurídica’, da ‘verdade’ e tantos outros conceitos substancialmente vagos, 

indeterminados, que, por excelência, ao invés de perenes e intocáveis, devem ser 

complementados e ampliados em razão das necessidades reais da vida” (COUTINHO, 2015b). 

Trabalhando com o conceito de Cordero, e guiado pelos entendimentos de Lévi-

Strauss98, Alexandre Morais da Rosa (2004) conclui que, sendo a atividade do juiz uma 

atividade recognitiva, a decisão do magistrado se constitui como uma verdadeira “bricolage de 

significantes”. A saber, “a atividade do bricoler é o daquele que executa um trabalho sem que 

exista um plano rígido previamente definido, mas que se deixa levar pelos utensílios que possui 

à mão, construindo, remontando, colando, integrando, com o material disponível” (ROSA, 

2004, p. 376). Ressalte-se a ousadia na escolha da expressão, pois no Brasil, a bricolage se 

                                                
98 LÉVI-STRAUSS, Claude. Pensamento selvagem. Tradução de Tânia Pellegrini. Campinas: Papirus, 1989, p. 

32. 
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instituiu como a atividade do “faça você mesmo”, em que qualquer pessoa, mesmo sem 

habilidades profissionais, poderia executar a montagem ou combinação que se pretende. 

Semelhantemente, o julgador, na escolha de elementos acusatórios que fortaleçam a 

fundamentação de sua decisão, monta “o que se chama de ‘verdade processual’, lançando mão 

das provas, dos significantes produzidos validamente, manejando a técnica de ‘bricolage 

jurídica’, ou seja, construindo com o que tem à mão, sem o pretendido controle racional total” 

(ROSA, 2004, p. 378). Em suma, Alexandre Morais da Rosa acrescenta à figura do juiz 

inquisidor dos quadros mentais paranoicos a característica de juiz-bricoler. 

Evidente que o julgador “não pode desconsiderar qualquer significante validamente 

produzido na instrução processual [inclusive pela defesa] [...] acolhendo ou rejeitando seu 

respectivo valor de maneira fundamentada somente no ato decisório” (ROSA, 2004, p. 377). 

Sua decisão jamais deve estar adstrita à sua opinião, mas necessita ser “reconhecida como justa 

e, por isso, respeitada” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 609).  

Advirta-se que a adoção da prevalência das hipóteses sobre os fatos viola 

expressamente o princípio do in dubio pro reo, “manifestação da presunção de inocência 

enquanto regra probatória e também como regra para o juiz” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 576). 

“A Constituição e a Convenção Americana [de Direitos Humanos] sinalizam claramente a 

adoção do standard probatório99 de ‘além da dúvida razoável’, que somente se preenchido 

autoriza um juízo condenatório” (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 577). Em síntese, para que haja 

condenação, é necessário um conjunto probatório robusto, “forte, altamente confiável, de 

indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de probabilidade” (LOPES 

JÚNIOR, 2020, p. 577). No caso de dúvida, a absolvição é a medida que se impõe. 

Na medida em que foram apontadas diversas manifestações autoritárias que podem 

ainda ser encontradas no interrogatório e na atividade recognitiva do juiz, chega-se ao núcleo 

do presente trabalho. Evidente que nem todo magistrado toma para si as características 

inquisitoriais. Desse modo, procurou-se desenhar, de maneira inequívoca, como o juiz 

inquisidor, bricoler, de quadro mental paranoico, posiciona-se na instrução criminal. Agora, 

passa-se ao paralelo que pode ser traçado entre esta figura e o Superego da psicanálise. 

 

 

                                                
99 “Standards de prova são graus de ‘aval’, confiabilidade, credibilidade, confiança” preenchidos quando atingido 

o padrão adotado, que na matriz teórica anglo-saxã, traduz-se em: “prova clara e convincente (clear and 

convincing evidence), prova mais provável que sua negação (more probable than not), preponderância da prova 

(preponderance of the evidence), [e] prova além da dúvida razoável (beyond a reasonable doubt)” (HAACK, 

2013 apud LOPES JÚNIOR, 2020, p. 574-575). 
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4.3. O JUIZ COMO SUPEREGO: O CRIMINOSO COMO PRODUÇÃO SUPEREGOICA 

 

A busca pela verdade é o liame que conecta todos os elementos desta pesquisa, uma 

vez que o modelo processual penal brasileiro ainda possui uma carga hereditária do sistema 

inquisitório ora apresentado. Isto se reflete no agir de um juiz inquisidor que, como um 

Superego, mantém a ideia, num caráter paranoico, de que nada lhe pode ser ocultado. 

Como figura da lei e participante final da “tentativa” de incorporação de uma 

“consciência moral” no sujeito delinquente, o juiz representa um Estado que monopoliza a força 

“legítima enquanto meio de domínio e que unifica, para esse fim, os meios de funcionamento 

materiais nas mãos de seus dirigentes” (WEBER, 2015, p. 69). Por certo, nessa posição de 

exclusivismo, percebe-se um paralelo entre o juiz e o pai da horda primitiva – o pai da exceção. 

Notadamente, a posição que o juiz inquisidor assume para si é uma posição de 

autoafirmação narcísica, autoritária e não dialética. Ao presidir a audiência, coloca-se como 

detentor do rito, controlador das questões ali postas: condiciona a viabilidade do silêncio do 

acusado, firma suas hipóteses, concede à acusação a possibilidade de fazer as perguntas mesmo 

na negativa do interrogando. Em suma, causa o mesmo mal-estar e medo que o pai da horda 

primitiva gera em seus filhos, no lugar de privilégio de poder fazer o que ninguém faz.  

O juiz inquisidor, ao encarnar a lei em última instância, encarrega-se de trazer à 

memória do acusado o erro brutal de sua delinquência. Dessa maneira, soma-se ao Superego do 

sujeito, que, sublinhe-se, foi moldado a partir da internalização de uma outra autoridade externa: 

o pai. Assim, torna-se mais um interessado em inibir sua agressividade e aplicar um castigo. 

Neste movimento, aproveita-se do sentimento de culpa do sujeito, que surge da necessidade de 

se conter o “perigoso prazer em agredir” (FREUD, 2010c, p. 59), e da pulsão de morte que este 

investe contra si mesmo, na forma de masoquismo erógeno primário, para extrair “a verdade” 

em forma de confissão. 

Relembre-se, como discutido no capítulo anterior, que a lei que instala a “consciência 

moral” apenas se torna eficaz pelo “medo da perda do amor” da autoridade externa (FREUD, 

2010c, p. 60). A partir de então, o sujeito seria capaz de distinguir “o que é bom” e “o que é 

mau”, na medida em que o mal passa a ser concebido como “aquilo devido ao qual alguém é 

ameaçado com a perda do amor” (FREUD, 2010c, p. 60). 

Na percepção de Fernanda Otoni de Barros (2000, p. 7), a crença e o amor são forças 

que embasam a ficção de que a metáfora paterna detém o poder de garantir o obedecimento a 

uma norma fundamental. Para a autora, “a crença se sustenta na indicação de um objeto que, de 

forma imaginária, asseguraria uma estrutura que ampara e protege” (BARROS, 2000, p. 7), 
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enquanto “o amor é a força que assegura a submissão à lei” (BARROS, 2000, p. 8). O trabalho 

do jurista, portanto, pautaria-se na “arte de inventar palavras tranquilizadoras, de indicar o 

objeto de amor” (BARROS, 2000, p. 8) a partir de uma promessa de bem-estar. 

Há de se ressaltar que “o conflito de rivalidade entre filhos e pais, entendido pela 

psicanálise como fundamental100, é um paradigma dos grandes conflitos entre segmentos e 

camadas sociais, entre o indivíduo e a civilização, [...] entre os ‘frágeis’ perante o sistema e os 

que detêm o poder” (SÁ, 2007, p. 57). Nas palavras de Fernanda Otoni de Barros (2000, p. 6 ), 

“a transmissão da obediência à lei ocorre na base da civilização, passa de pai para filho, na 

família, estrutura inabalável que conjuga autoridade e amor, e o pai tem uma papel central neste 

complexo”. Desse modo, o que se chama de pai “não necessariamente coincide com o corpo do 

pai, mas com o exercício de sua função” (BARROS, 2000, p. 6). 

“A palavra do pai garante a legalidade da estrutura do aparelho psíquico” (AMARAL, 

A. J., 2013, p. 113), cuja legitimidade é conferida pela formação do Superego, na qual se tem 

“o juiz como o Pai ideal” (ROSA, 2004, p. 25). Dessa forma, “a crença, a fé dessa legitimidade 

exercida em nome do Outro leva o sujeito a obedecer aos mandamentos, enfim, crer na lei” 

(ROSA, 2004, p. 27).  

Segundo Alexandre Morais da Rosa, alinhado à culpa do sujeito, “o Direito articula 

técnicas de pressão que prometem a ele a plena segurança, a paz social [...] instalando as práticas 

opressivas deslizadas na cadeia de significantes a partir de uma palavra redentora advinda do 

Outro” (ROSA, 2004, p. 28). O “poder de dizer o que é bom” faz surgir “o amor [que] mantém 

a crença pela palavra do poder” (ROSA, 2004, p. 29).  

Nesse sentido, Aury Lopes Júnior (2020, p. 709) ressalta que “o objeto de amor 

(submissão e obediência), portanto, além da lei, passa pelo pai-tribunal e ainda, à palavra 

autorizada”. Dessa maneira, “essa ambição (quase infantil) por ‘segurança’ e ‘plenitude’ 

contribui para a constituição do juiz infalível como substituto do pai, capaz de determinar com 

pleno acerto o que é justo e o que é injusto”, além de empurrar “o juiz para o lugar de semideus” 

(LOPES JÚNIOR, 2020, p. 709).  

Diante de tamanha ingerência da autoridade do juiz, que incorpora o papel de dizer o 

que é bom, e determina sentidos e diretrizes, questiona-se: o que um acusado de um processo 

criminal passaria a entender como sendo o “mau”? Se o “mau” consiste em ir contra o que 

preceitua a referida autoridade, no interrogatório, ele pode ser definido como sendo: mentir, 

                                                
100 Considerando a lógica do complexo de Édipo, estruturante da lei. 
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não confessar, estabelecer suas estratégias, fazer uso de seus direitos. Este sujeito, portanto, 

infringe a lei, mas não resiste à figura do juiz. 

Assim, “o medo de ser descoberto se extingue [...], pois nada mais poderá ser 

escondido do supereu, nem os pensamentos” (GUIMARÃES, 2005, p. 140). Logo, se nada pode 

ser ocultado do juiz-Superego, o jogo está entregue. A articulação da autodefesa do acusado 

resta prejudicada, e o aliviamento psíquico da culpa que atormenta passa a ser o seu objetivo 

maior.  

Dito isso, como ficam os direitos constitucionais, convencionais e processuais, se a 

mitigação da subjetividade do acusado não se dá de forma explícita, mas por meio de uma 

relação de poder desequilibrada? O perigo maior do quadro mental paranoico é que suas 

violações são silentes e discretas, e este é um grande problema a ser considerado. 

Conforme visto em “Totem e Tabu”, quando uma proibição é infringida, os executores 

da punição, por vezes, aproveitam-se da “oportunidade de, sob a justificativa da expiação, 

perpetrar o mesmo ultraje” (FREUD, 2012, p. 77), uma vez que todos possuem “o desejo 

original de fazer o proibido” (FREUD, 2012, p. 39). Questiona-se se o juiz inquisidor não se 

aproveitaria, ele mesmo, da condenação em pena de prisão, conforme a lógica do 

encarceramento, para satisfazer sua própria pulsão mortífera por meio da aplicação do castigo.  

Ainda, seria visualizável este aspecto também na sociedade contemporânea? Ao 

clamar pelo endurecimento da política criminal, soluções “anticrime”, penas mais severas, não 

estaria ela sendo movida pelos “mesmos impulsos proibidos [que] se acham tanto no infrator 

como na comunidade que se vinga” (FREUD, 2012, p. 77)? 

A ideia de perigo social que faz a sociedade se organizar no sentido de exterminá-lo, 

como fazia a sociedade primitiva em relação àquele que violava o tabu e tornava-se “ele mesmo 

[o próprio] tabu” (FREUD, 2012, p. 40), dialoga com a noção de Direito Penal do Inimigo, 

cunhada por Günther Jakobs. Segundo ela, “quem por princípio se conduz de modo desviado 

não oferece garantia de um comportamento pessoal. Por isso, não pode ser tratado como 

cidadão, mas deve ser combatido como inimigo” (JAKOBS; MELIÁ, 2007, p. 49). De ideias 

relativamente recentes, difundidas a partir de 1985, o Direito Penal do Inimigo também exerce 

influência sobre o Direito Processual Penal (JAKOBS; MELIÁ, 2007, p. 40): 

 

 

A neutralização dos perigos sociais, própria do direito penal do inimigo, encontraria 

uma série de situações para além da legislação repressiva, espalhando-se, 

paralelamente, no direito processual penal, à exemplo da prisão preventiva, 

considerada mera coação física, aplicável a quem, por [...] [suas pulsões] e medos, 

pudesse colocar em risco a tramitação de um processo (MARTINS, 2011, p. 42). 
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Nesta ideia, a punição pelo crime se mostra como a recompensa adequada ao 

comportamento desviante. Contudo, o sistema penal, após mudanças decorrentes da reação 

humanitária, e o abandono do modelo penal medievo, não opera mais sob a lógica da vingança. 

De acordo com a decisão do relator Ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 383.102, 

 

 

[...] o direito penal não é instrumento de vingança, seja individual seja social; nem a 

Justiça é o meio de efetivá-la. Não é de aceitar-se o entendimento de Van Bemelen de 

que: Na realidade a justiça não é mais que a antiga vingança impessoal coberta de 

um verniz filosófico. [...] O direito penal não pode ser um direito de cólera [...] (REIS 

JÚNIOR, 2017). 

 

 

Portanto, fala-se em “criminoso” como produção superegoica pois se trata de uma 

ideia construída, desde o momento em que se aponta um inimigo, até o momento do 

interrogatório, em que nada é espontâneo, mas tudo é produzido. Foi assim nos aborígenes da 

Austrália, no mito de Freud sobre a horda primeva de Darwin, na sociedade pós-moderna e no 

rito processual que ainda se segue. Ao acusado, cria-se a imagem e entrega-se o papel sob a 

ordem de um “cumpra-se”.  

Neste momento, faz-se necessário questionar quais caminhos poderiam ser apontados, 

diante das considerações feitas. Antes de mais nada, salienta-se que o processo penal precisa 

ser repensado a partir da sua implementação. Esse tipo de condução da instrução criminal pelo 

juiz que se procurou demonstrar neste trabalho é fruto do pensamento hegemônico do Judiciário 

sobre o acusado, que alimenta a inquisitoriedade. Sendo assim, é necessário que se reconheça 

a crise do processo penal como um sistema. 

Por conseguinte, a urgência na elaboração de um novo Código de Processo Penal, 

devido à antiguidade destas normas, fabricadas num contexto notadamente fascista, sugere que 

todo o sistema seja atualizado e humanizado. “Uma reforma global do CPP é, portanto, 

condição de possibilidade (lógica e necessária) para que não haja fratura no sistema processual 

penal brasileiro” (COUTINHO et. al., 2019). Nesse sentido, ressalte-se que “reformas pontuais 

não são suficientes. Uma mudança ampla é necessária, incluindo aí todos os aspectos 

pertinentes à reformulação do sistema” (TAPOROSKY FILHO; CANI, 2018). 

Observe-se que “o Brasil é o único país da América Latina que ainda não promoveu a 

reforma de seu sistema de processo penal para a adoção de uma matriz efetivamente acusatória” 

(COUTINHO et. al., 2019), conforme diagnóstico do Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas (CEJA). O estudo publicado por Leonel González e Marco Fandiño (2018, p. 579) 
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revela que países como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e El Salvador obtiveram 

a renovação de seus sistemas processuais penais entre os anos de 1990 e 2012. 

Além disso, não se pode escapar da ideia de que “o sistema penal é formado por 

pessoas: promotores, juízes, defensores, são todos pessoas” que trazem consigo a sua psicologia 

e visão de mundo (FRAGOSO, 2020) (informação verbal).101 A partir disso, é necessário que 

esses agentes reconheçam a sua própria subjetividade, seus preconceitos, valores, e atuem em 

seus trabalhos cientes dos limites constitucionais que devem ser respeitados. Portanto, “o 

primeiro passo talvez seja a mudança cultural, pois de nada adianta uma reforma completa 

legislativa se os ‘aplicadores’ da lei mantiverem a mesma mentalidade de outrora” 

(TAPOROSKY FILHO; CANI, 2018). 

Jacinto Coutinho (2009, p. 110) adverte que “querendo-se [sic] ou não a figura do juiz 

sempre foi e continuará sendo muito próxima àquela do pai, inclusive pelas funções que ambos 

exercem”. Nesta percepção, observa-se que “os valores constitucionais e os princípios gerais 

de direito constituem o suporte normativo de um superego social, sendo o juiz a figura de 

autoridade externa desse superego” (BREVIDELLI, 2002). Sendo assim, nota-se a conclusão 

inevitável: o juiz sempre será o Superego do acusado, em virtude da posição hierárquica 

conferida pela própria sociedade e pelo sistema de Justiça. No entanto, ao contrário do que se 

pode pensar, isto não invalida a presente pesquisa, ou proporciona um desfecho pessimista.  

Em realidade, o que se pretende propor é uma mudança na tônica do discurso. Para 

tanto, faz-se necessário, para além de mera normatividade, o fortalecimento dos princípios 

processuais penais norteadores da atividade jurisdicional, bem como diretrizes de interpretação 

e aplicação de normas mais proporcionais.   

Nesse sentido, Alexandre Morais da Rosa (2004, p. 389) propõe a ideia de um “jurista 

marginal”, que se coloca, literalmente, à margem, devendo “direcionar seu desejo para a luta 

social, minando os postos da estrutura, manejando os instrumentos dogmáticos de maneira 

crítica”. Evidente que não é um caminho fácil, pois os que assim optarem, “correm um risco 

bastante concreto de serem institucionalmente segregados [...] [e] lhes será bastante difícil 

deixar de pensar como membro de sua casta e converter-se em militante do novo” (WARAT,102 

                                                
101 Episódio nº 64 do Podcast “Segurança dos Direitos”, com a participação de Christiano Fragoso, em 16 de 

outubro de 2020. 
102 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito: a epistemologia jurídica da modernidade. Tradução de 

José Luís Bolzan de Morais. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1995, p. 94. 
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1995 apud ROSA, 2004, p. 390). Essa “estratégia [...] exige um permanente ‘uso transgressor 

do direito’” (WARAT,103 1995 apud ROSA, 2004, p. 390).  

Em virtude do impacto que a atividade do magistrado gera na vida do acusado – e de 

toda a sociedade –, a única esperança é que ele desconfie “das suas próprias aparências/imagens 

e, de consequência, das suas decisões, colocando-as à prova até quando não mais for possível” 

(COUTINHO, 2009, p. 112). A partir desta consciência, é possível que magistrados empenhem 

mais zelo e humanização em seus trabalhos, a fim de se esquivar da sombra superegoica e 

inquisitória que ronda essa história de lei e castigo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou compreender como o juiz criminal de viés autoritário 

aproxima-se à figura do Superego, a partir da carga hereditária do sistema inquisitório e dos 

objetivos iniciais do Código de Processo Penal brasileiro, elaborado na ditadura estadonovista 

de Vargas. Para tanto, foi realizada uma investigação histórica dos intuitos do espírito 

legiferante do código processual por meio da observação de sua exposição de motivos, bem 

como buscou-se conhecer as bases dos sistemas processuais penais e seus princípios 

norteadores, a fim de alocar o modelo brasileiro conforme as identificações.  

Observou-se, contudo, que nomear o sistema brasileiro como “acusatório” não o isenta 

de tendências autoritárias, o que deve ser reconhecido na luta contra a inquisitoriedade, para 

que não haja “conformismo com as práticas punitivas” (GLOECKNER, 2015, p. 383). 

A fim de permitir o diálogo com a teoria psicanalítica, foram demonstrados os 

primeiros passos de aproximação entre os saberes, bem como as contribuições de Freud para a 

Criminologia Crítica, e para a concepção do interrogatório do acusado como um ato de profunda 

subjetividade. Considerando a densidade e extensão da obra de Freud, o estudo teve 

continuidade na gênese da lei em “Totem e Tabu”, com o assassinato do pai da horda primitiva 

– pai da exceção que exige o cumprimento da lei, mas dela se afasta –, e da estrutração do laço 

social. Essas concepções foram fundamentais para a compreensão da ambivalência da relação 

do sujeito com a autoridade, assim como o estabelecimento de novos sucedâneos do pai da 

horda, dentre eles, o juiz inquisidor, a partir do caráter paternalista do Estado. 

Compreendendo a instância psíquica do Superego, que atua em conjunto com a pulsão 

de morte e o sentimento de culpa na inibição da agressividade natural do sujeito, constatou-se 

                                                
103 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito: a epistemologia jurídica da modernidade. Tradução de 

José Luís Bolzan de Morais. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1995, p. 94. 
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que a lei se instaura de maneira efetiva a partir do “medo da perda do amor” da autoridade 

externa, o pai, uma vez que o Superego internaliza o caráter do pai no complexo de Édipo 

(FREUD, 2011a, p. 31). Assim, questionou-se a intensidade do recalcamento operante no 

acusado quando o Superego toma a forma da autoridade externa juiz criminal. 

Ao passo que o Judiciário assumiu o papel de Superego, uma versão do pai feroz e 

severo de uma “sociedade órfã” (MAUS, 2000), o processo penal, sendo uma das formas de 

instrumentalização desse poder, andou pelo mesmo caminho. Assim, o juiz, seu representante 

direto, personifica a imagem do Superego na relação que estabelece com o acusado. Contudo, 

não o faz sozinho, por suas próprias ações enquanto indivíduo, mas porque possui meios para 

isso: a história de construção do processo penal o encaminha e respalda suas ações. 

Nos exemplos de manifestações inquisitórias do juiz criminal que podem advir no 

momento do interrogatório, em especial, a mitigação do direito ao silêncio, verificou-se que 

essas expressões trazem consigo características do sistema inquisitório, pela continuação da 

busca pela verdade, proporcionada pela confissão do acusado. Percebeu-se que o juiz-bricoler, 

de quadro mental paranoico, na medida em que se coloca numa busca pela verdade, podendo, 

inclusive, violar preceitos constitucionais e convencionais, age como o Superego.  

Depreende-se que o juiz, enquanto figura de autoridade, de posição de autoafirmação 

narcísica e autoritária, é mais eficaz do que a lei em si na instalação da “consciência de culpa”, 

pela perspectiva do “medo da perda do amor” (FREUD, 2010c, p. 60). Somado ao Superego 

atuante no sujeito, aproveita-se da culpa, tornando-se mais um interessado na inibição da 

agressividade do acusado e na aplicação de um castigo. Os danos dessa relação não dialética 

são visualizados quando, na tentativa de aliviamento psíquico, a subjetividade do acusado é 

mitigada, e ele se coloca em posição de lealdade e indulgência, gerando, até mesmo, uma 

confissão não espontânea. 

Delineados os caminhos, seria incoerente estabelecer verdades absolutas ou mesmo 

fazer uma “bricolage de significantes” para elaboração de uma conclusão simplista e geral, na 

tentativa de responder o questionamento apresentado nas linhas introdutórias. Em razão das 

limitações temporais e de aprofundamento de conteúdo, entende-se que a problemática aqui 

apontada não se esgota no presente trabalho, de forma que outras pesquisas serão essenciais 

para a superação das dificuldades apresentadas.  

Embora se tenha o legítimo sentimento de que os estudiosos da disciplina processual 

penal passaram as últimas décadas alertando sobre a necessidade de se abandonar as marcas do 

sistema inquisitório e, efetivamente, adotar o acusatório, esta pesquisa se faz necessária ao se 

encarar, de forma madura e realista, que o antigo sistema ainda não foi superado. 
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Dito isso, conclui-se que o Código de Processo Penal de 1941 urge de uma atualização 

significativa, para além de reformas pontuais, acompanhada de uma mudança de mentalidade 

nos agentes que o instrumentalizam. Ainda, é preciso compreender com seriedade que o sujeito 

se condiciona à lei encarnada no juiz, que sempre será Superego do acusado, pois essa relação, 

por si só, é hierarquizada. Essa tomada de consciência implica, necessariamente, no abandono 

de atitudes autoritárias, pois a carga dessa autoridade, em sua essência, emana o caráter da lei.  

Acompanhado dessa mudança, o agressivo discurso de defesa social presente na 

exposição de motivos do código processual sinaliza que outros aspectos devem ser 

considerados, dentre eles, a mentalidade inquisitória – e, por que não, fascista? – da própria 

sociedade. Em realidade, “o fascismo não é simplesmente a reocorrência do arcaico, mas sua 

reprodução na e pela própria civilização” (ADORNO, 2015, p. 162), a partir da tomada de 

empréstimo das energias “de outras instâncias psicológicas que são pressionadas a serviço do 

inconsciente” (ADORNO, 2015, p. 162), ou seja, da própria agressividade da sociedade. 

Foucault, em “O Anti-Édipo: uma introdução à vista não fascista”, prefácio à obra de 

Deleuze e Guattari, reconhece no fascismo o inimigo maior, que deve ser vigiado. Contudo, 

para além do fascismo histórico de Hitler e Mussolini, impende vigiar “o fascismo que está em 

todos nós, que ronda nossos espíritos e nossas condutas cotidianas, o fascismo que nos faz 

gostar do poder, desejar essa coisa mesma que nos domina e explora” (FOUCAULT, 1993, p. 

199). Este segundo é o que Deleuze e Guattari (1996) conceituam como microfascismo, que se 

manifesta através de dinâmicas autoritárias e narcisistas, incrustadas no desejo por poder e 

disfarçadas nas pequenas atitudes do cotidiano. De caráter psicológico, cristalizam-se num 

macro-fascismo e ditam a lei. 

Na leitura de Deleuze e Guattari (1996), “tudo é político, mas toda política é ao mesmo 

tempo macropolítica e micropolítica”. Desse modo, o fascismo não se esgota no conceito de 

Estado totalitário, que “só vale para uma escala macropolítica” (DELEUZE; GUATTARI, 

1996). Os autores acrescentam que é a “micropolítica [...] que torna o fascismo perigoso, porque 

é um movimento de massa” (DELEUZE; GUATTARI, 1996). Nesse sentido, é plenamente 

possível ser antifascista em um nível, “sem ver o fascista que nós mesmos somos, que 

entretemos e nutrimos, que estimamos com moléculas pessoais e coletivas” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996). 

Muitas são as observações a serem feitas acerca das expressões do fascismo na 

sociedade e nas instituições. O certo é que, ao menor sinal de sua manifestação, deve-se estar 

atento. Os escritos de Sigmund Freud (1856-1939) se pautavam justamente numa figura 

soberana, problemática, astuta, imprevisível e, às vésperas de seu falecimento, presenciou-se o 



78 

 

ponto inicial da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista de 

Adolf Hitler. “Talvez não seja por acaso que após a Primeira Guerra Mundial Freud dirigiu sua 

atenção aos problemas do narcisismo e do eu em sentido estrito” (ADORNO, 2015, p. 157). 

De fato, “a construção psicológica, por Freud, do imaginário do líder é corroborada 

por sua impressionante coincidência com o topo do líder fascista” (ADORNO, 2015, p. 170). 

É da perspectiva narcísica “que Freud deriva o retrato do ‘pai primitivo da horda’, que também 

poderia ser o de Hitler” (ADORNO, 2015, p. 170).  

Importante, aqui, retomar o paralelo traçado no início do primeiro capítulo deste 

trabalho, de que os legisladores brasileiros utilizaram-se dos moldes do código processual 

italiano de 1930, de origem fascista, para a elaboração do Código de Processo Penal de 1941, 

razão pela qual, para o bem ou para o mal, as histórias dessas nações possuem muito em comum.  

De acordo com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (2015a), o processo penal 

brasileiro revive “o Auflockerung104 [afrouxamento] nazista, não só porque vive como, [mas] 

também, em face de estar produzindo infindáveis estragos e (pior) muitos adeptos”. Sendo 

assim, conclui-se que o Superego aqui visualizado não se esgota no papel do juiz, no presidente, 

ou em figuras isoladas: é um espírito de época (zeitgeist)105 que, ao que tudo indica, permanece 

de pé. A pergunta que assombra é: quantos anos mais se viverá sob seu poderio? 
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