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Esta obra aborda um tema 
muito relevante: os meios 
a partir dos quais princípios 
do Direito Antidiscriminató-

rio podem reformular uma tradição 
social que utiliza o Direito Penal 
como um mecanismo de controle 
e marginalização de grupos in-
desejáveis. Embora os preceitos 
que regulam a administração da 
justiça criminal sejam pautados 
por normas baseadas na igualda-
de procedimental, a ausência de 
compreensão do funcionamento 
de processos discriminatórios im-
pede que membros de minorias 
sejam tratados de maneira justa. 
Ao analisar de forma integrada 
os pressupostos centrais dessas 
duas disciplinas jurídicas, este li-
vro apresenta perspectivas que 
podem permitir maior efetividade 
do sistema protetivo de direitos 
presente no nosso ordenamen-
to jurídico, condição para que o 
sistema penal possa operar de 
acordo com ideais democráticos. 
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Agr a dec i mentos

É com grande prazer que apresento ao público brasileiro esta obra 
que aborda um tópico pouco explorado na literatura jurídica nacio-
nal: as relações entre o Direito Antidiscriminatório e o Direito Penal. 
Acredito que este trabalho chega em um momento particularmente 
relevante. O sistema criminal tem cumprido um papel importante na 
regulação social dos indesejados ao longo da história brasileira, situa-
ção que se mostra ainda mais verdadeira no período em que vivemos. 
Entretanto, os mecanismos responsáveis por essa realidade ainda per-
manecem amplamente invisíveis para a maior parte dos operadores do 
Direito, motivo pelo qual eles precisam ser devidamente elucidados. 
Esse objetivo não pode ser alcançado sem o diagnóstico dos diversos 
problemas que permeiam a operação das instituições que compõem 
nosso sistema criminal, principalmente as formas sistemáticas de discri-
minação dirigidas a membros de grupos minoritários. Um fato dessa 
natureza se mostra extremamente grave em um campo do Direito que 
deveria prezar pela igualdade procedimental em todas as situações e 
entre todas as pessoas. O propósito de afirmar a relevância do diálogo 
entre o Direito Antidiscriminatório e o Direito Penal demonstra o 
caráter pioneiro desta obra, a primeira a desenvolver uma análise siste-
mática de mecanismos culturais, institucionais e políticos responsáveis 
pelo tratamento arbitrário de grupos minoritários na justiça criminal a 
partir desta perspectiva. Os leitores e leitoras encontrarão aqui análises 
profundas de vários temas relacionados a questões urgentes que precisam 
ser reconhecidas e tratadas pelo nosso sistema jurídico se realmente 
queremos construir uma sociedade democrática.

Os textos aqui reunidos são produto da linha de pesquisa em Di-
reito Antidiscriminatório coordenada por mim na Faculdade de Direito 



da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eles são versões modificadas 
de trabalhos de conclusão de curso de alunas e alunos dessa instituição, 
artigos que expressam o alto nível de desenvolvimento intelectual de 
seus autores e autoras. Esta obra representa um esforço de sistemati-
zação de critérios de análise que caracterizam um campo de pesquisa 
que procura diminuir as disparidades entre grupos sociais por meio da 
efetividade do sistema protetivo de direitos presente no nosso orde-
namento jurídico. Acreditamos que reflexões sobre as relações entre o 
Direito Antidiscriminatório e o Direito Penal são necessárias para que 
possamos encontrar meios para a transformação da realidade de um 
país no qual práticas institucionais frequentemente operam de maneira  
divorciada de princípios constitucionais. Dessa forma, esta coletânea 
expressa a necessidade de abordarmos o Direito Antidiscriminatório 
como um campo de pesquisa de imensa relevância para a afirmação de 
um tipo de educação jurídica na qual o tema da justiça social seja um 
tópico transversal de análise em todas as disciplinas jurídicas. A efeti-
vidade de normas antidiscriminatórias depende de uma compreensão 
profunda das práticas sociais que dificultam ou impedem o gozo de 
direitos e garantias previstas nos diplomas legais que regulam as mais 
diversas áreas do nosso sistema jurídico.

Os trabalhos aqui apresentados foram aprovados com nota máxima 
e indicados para publicação pelas bancas de professores que os avaliaram, 
sendo que alguns foram premiados como melhores trabalhos do ano em 
função da alta qualidade apresentada. Eles representam o interesse de 
alunas e alunos que estão conscientes da relevância do desenvolvimento 
de pesquisas interdisciplinares para o avanço do nosso sistema protetivo 
de direitos, pessoas que perceberam a extrema importância do Direito 
Antidiscriminatório para a iluminação de problemas persistentes no 
campo do Direito Penal. Muitos professores e professoras contribuíram 
para a qualidade dos textos aqui reunidos. Sou grato a Alexis Couto 
de Brito, Bruna Soares Angoti, Edson Luiz Knippel, Eduardo Altamare 
Ariente, Flávio Leão Bastos Pereira, Jessica Paschoal Santos Almeida, 
Júlio César de Oliveira Vellozo, Michelle Asato Junqueira, Patricia Tuma 
Martins Bertolin e Solange Teles da Silva. 

Esclareço que os autores e autoras são integralmente responsáveis 
pelas opiniões defendidas nos trabalhos e que eles não expressam neces-
sariamente a posição oficial da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
sobre os temas neles analisados. Todos os capítulos deste livro são produto 
de rigorosa pesquisa acadêmica que utiliza marcos teóricos referentes 



ao Direito Antidiscriminatório e ao Direito Penal. Estamos convictos 
que este livro será o ponto de partida para o aparecimento de obras 
que abordarão outros aspectos das interações entre as disciplinas acima 
mencionadas. O Direito Antidiscriminatório deve ser visto como um 
tipo de disciplina principiológica cujos princípios devem ser aplicados 
a todas as áreas do Direito, motivo pelo qual seus fundamentos precisam 
ser amplamente compreendidos por seus operadores.

Adilson José Moreira, São Paulo - março de 2021
Direito Antidiscriminatório e Direito Penal: 

Uma História Trágica em Nove Atos
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13

I n t ro d u ç ã o 

Fazemos parte de uma cultura política marcada por um conjunto 
bastante amplo de normas destinadas à garantia do gozo igualitário 
de direitos. Elas estão inseridas em um ordenamento jurídico no qual 
as pessoas podem ter um alto nível de proteção legal, uma vez que a 
universalidade da titularidade de direitos estrutura o sistema político 
daquelas sociedades que professam compromisso com a democracia. 
Apesar da presunção da igualdade entre todos os membros da comu-
nidade política, observamos também, ao longo das últimas décadas, o 
aparecimento de leis voltadas para a proteção de grupos minoritários 
e vulneráveis, reconhecimento de que certos segmentos sociais estão 
submetidos a processos contínuos de desvantagem. A identificação 
desses mecanismos aparece então como um objetivo importante em 
uma sociedade que pretende garantir que todas as pessoas sejam re-
conhecidas como sujeitos que merecem as mesmas oportunidades, 
além do mesmo respeito e consideração. Temos um aparato legal que 
estrutura um sistema protetivo dos membros da comunidade política, 
principalmente daqueles que enfrentam processos de marginalização. 
Essas normas não ignoram o fato de que direitos e garantias universais 
servem para promover tratamento isonômico entre as pessoas, mas elas 
também reconhecem que certos segmentos da população precisam de 
atenção especial. O sistema protetivo que temos criado na nossa socie-
dade pretende então articular um princípio jurídico e um aspecto da 
realidade: o ideal da igualdade e a realidade da discriminação.

O aparecimento e consolidação desse sistema protetivo tem sido 
acompanhado pelo desenvolvimento de um campo jurídico chamado 
de Direito Antidiscriminatório. Ele compreende uma série de elemen-
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tos: normas legais, reflexões teóricas, políticas públicas, precedentes 
jurisprudenciais e regulações institucionais. O estabelecimento de 
parâmetros destinados à sistematização da interpretação e aplicação do 
princípio da igualdade nas diversas esferas da vida humana é um dos seus 
propósitos fundamentais. Essa disciplina jurídica também compreende 
análises destinadas à identificação de mecanismos discriminatórios, 
elemento de central relevância para que medidas protetivas possam 
ser elaboradas e estabelecidas. Esses dois aspectos permitem o alcance 
de objetivos importantes do Direito Antidiscriminatório tais como a 
inclusão de grupos vulneráveis e a legitimação das instituições estatais. 
É importante observar então que esse campo jurídico possui objetivos 
sistêmicos que encontram expressão no interesse na consolidação de 
uma democracia pluralista e substantiva. Ele também possui objetivos 
estratégicos expressos principalmente na identificação daqueles fatores 
responsáveis pela exclusão de grupos minoritários.

O Direito Antidiscriminatório está intrinsicamente relacionado 
com temas centrais do Estado Democrático de Direito. Primeiro, ele 
está baseado na relação estrutural entre Direito e Democracia. Embora 
regimes autoritários também sejam regulados por normas jurídicas, 
um sistema protetivo de direitos só pode existir dentro de um regime 
político que atribui titularidade a todos os cidadãos, o que permite a 
eles a participação no processo coletivo de exercício do poder político. 
As instituições estatais têm uma função fundamental nesse sistema 
político: elas devem operar como agentes de inclusão social de grupos 
desfavorecidos. Segundo, as normas que regulam esse campo jurídi-
co são as mesmas que governam o sistema constitucional tais como 
princípios estruturantes, normas programáticas, normas de direitos 
fundamentais, além de normas especificamente antidiscriminatórias. 
Todas elas cumprem funções relevantes para a criação de uma demo-
cracia substantiva. Terceiro, as normas acima mencionadas vinculam 
atores estatais e atores privados, decorrência do caráter horizontal dos 
direitos fundamentais. As leis que estruturam o sistema protetivo de 
direitos permitem as pessoas demandarem efetividade de seus direitos 
enquanto simples membros da comunidade política e também como 
membros de grupos especialmente protegidos.1 

1 Para uma análise sistemática dos pressupostos dessa disciplina ver sobretudo MO-
REIRA, Adilson José. Tratado de Direito Antidiscriminatório. São Paulo: Contracor-
rente, 2020, p. 48-107. 
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O surgimento de legislações destinadas à proteção de grupos sociais 
está associado a alguns processos sociais e políticos importantes. Os di-
reitos fundamentais estão baseados no ideal da universalidade de direitos, 
pressuposto da noção de que as leis devem ter um caráter generalista, 
além de observarem o princípio da equidade. Entretanto, a evolução 
histórica demonstrou que o objetivo liberal da emancipação humana 
não poderia ser alcançado por meio de direitos abstratos; as instituições 
estatais devem criar meios para proteger grupos de indivíduos que estão 
em uma situação de maior desvantagem. Esse processo de diferencia-
ção ou de categorização dos direitos tem um papel muito importante 
no aparecimento do Direito Antidiscriminatório porque representa o 
reconhecimento de que relações hierárquicas de poder permeiam as 
relações sociais. As instituições estatais devem fazer o possível para que 
minorias tenham a devida proteção legal, requisito para que possam ter 
uma vida digna. O aparecimento e evolução dessa disciplina jurídica 
também estão relacionados com os processos de mobilização política 
que procuram promover a inclusão e o empoderamento de grupos 
minoritários. O conceito de empoderamento designa um conjunto 
de medidas destinadas a promover o protagonismo coletivo de grupos 
sociais que enfrentam uma história de exclusão, o que deve ser o pro-
pósito de instituições públicas e privadas.2 

O aparecimento e desenvolvimento desse campo jurídico também 
está relacionado com acontecimentos relevantes na ciência jurídica. 
Vários movimentos intelectuais apontam o esgotamento do paradigma 
liberal-individualista como parâmetro para a reflexão, elaboração e in-
terpretação de direitos. Esse movimento está ligado ao fato de que as 
pessoas possuem diferentes formas de inserção social; ele também está 
relacionado à compreensão de que representações abstratas do sujeito 
jurídico encobrem o fato que elas estão culturalmente e politicamente 
identificadas com grupos sociais específicos.3 Além disso, diversos au-
tores apontam o caráter discursivo do Direito como evidência de que 
ele está relacionado com as estruturas de poder presentes em uma dada 
sociedade. Essas mudanças teóricas, aliadas a processos de movimenta-

2 Para uma análise do processo de categorização dos direitos ver ATTAL-GALLY, 
Yael. Droits de l’homme et categories d’individus. Paris: LGDJ, 2003. Um estudo sobre 
movimentos sociais e lutas por empoderamento pode ser encontrada em BERTH, 
Joice. Empoderamento. São Paulo: Jandaíra, 2018. 

3 Ver nesse sentido MOREIRA, Adilson José. Pensando como um negro: ensaio de 
hermenêutica jurídica. São Paulo: Contracorrente, 2018. 
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ção política, têm sido responsáveis pela formação de uma consciência 
jurídica que reconhece a necessidade de reformulação de diversos pa-
râmetros relacionados com teorias tradicionais que identificam o ideal 
de justiça com a noção de tratamento simétrico, com a compreensão 
das pessoas como indivíduos que vivem em uma sociedade na qual 
não há divisões de status entre grupos sociais. A igualdade só pode ser 
alcançada quando se leva em consideração as condições reais de exis-
tência dos indivíduos em uma dada sociedade.4

Por ser um campo de estudo interessado na identificação e retifica-
ção de processos de marginalização, o Direito Antidiscriminatório está 
especialmente voltado para reflexões e práticas que possam efetivar o 
potencial emancipatório da igualdade, o que deve ser feito a partir do 
exame dos processos discriminatórios aos quais minorias são submetidas. 
Esse propósito indica que a interpretação da igualdade está centrada 
em uma compreensão desse preceito como um princípio destinado à 
proteção de grupos sociais. Por esse motivo, sua aplicação deve estar 
voltada para a identificação daquelas práticas sociais responsáveis pela 
diferenciação de status entre grupos sociais. Mecanismos de exclusão 
recaem sobre indivíduos, mas em função do pertencimento deles a 
algum grupo minoritário ou vulnerável. As distinções de status entre 
grupos implicam que diferentes dimensões de igualdade serão relevan-
tes em diferentes situações nas quais a questão da isonomia está sendo 
discutida. Uma dimensão formal da igualdade deve ser empregada em 
certas situações, mas a dimensão substantiva pode ser mais importante 
para o alcance do tratamento justo em outras.5 

Os estudos referentes a essa disciplina permitiram avanços 
significativos na compreensão do funcionamento dos mecanismos 
responsáveis pela discriminação. A diferenciação de status social entre 
grupos humanos pode ocorrer por atos que expressam a intenção 
aberta de discriminar uma pessoa a partir de um critério proibido 
pela lei. Mas a noção de discriminação direta se mostrou restrita na 

4 Uma análise do tema das correlações entre igualdade e diversidade pode ser en-
contrada em BALKIN, Jack. The constitution of status. Yale Law Journal, v. 106, n. 
6, p. 2326 - 2340, 1996. 

5 Reflexões importantes sobre a dimensão substantiva da igualdade e seus métodos 
de interpretação estão presentes em BALKIN, Jack M.; SIEGEL, Reva. The “Ame-
rican civil rights tradition: antidiscrimination or anti-subordination?” University 
of Miami Law Review, v. 58, n.1, p. 24 - 32, p. 34, 2003; FISS, Owen. Groups and 
the equal protection clause”. Philosophy and Public Affairs, v. 5, n. 2, 1976. 
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medida em que atores sociais comprovaram que processos de ex-
clusão não decorrem apenas da vontade de pessoas específicas. Eles 
podem ser consequência dos efeitos de normas jurídicas e práticas 
sociais que têm um impacto negativo desproporcional em grupos 
minoritários, mesmo quando elas não fazem referências a critérios 
de tratamento diferenciado. Estudiosos também observaram ao lon-
go do tempo que a discriminação não tem apenas uma dimensão 
interpessoal; ela faz parte da operação de instituições públicas e 
privadas. Esse é um problema que não ocorre apenas em instituições 
específicas, mas em várias delas porque os estereótipos negativos 
sobre minorias influenciam o comportamento de muitos agentes 
institucionais. Práticas discriminatórias coletivas são responsáveis pelo 
que tem sido chamado de discriminação estrutural, o que promove 
a estratificação entre grupos sociais, fator que impedirá o alcance 
de tratamento igualitário em diversas instâncias da vida social.6

O alcance dos objetivos desse campo jurídico se torna possível 
na medida em que examinamos normas jurídicas e práticas sociais a 
partir dos objetivos sistêmicos do Direito Antidiscriminatório, o que 
nos remete à discussão sobre a lógica que deve informar o processo de 
interpretação da igualdade. Uma tradição bastante influente presente 
nesse campo de estudo enfatiza o caráter procedimental desse preceito, 
posição que estimula muitos teóricos a elaborar técnicas interpretativas 
voltadas para a identificação da utilização de classificações irracionais, 
de classificações que não estão relacionadas com interesses estatais le-
gítimos. Haverá então uma violação da igualdade quando um critério 
de tratamento diferenciado não estiver relacionado com um interesse 
estatal legítimo, ou seja, quando não houver uma relação racional entre 
meios adequados e finalidades legítimas. Essa posição encontra funda-
mento no ideal da justiça simétrica, na noção de que todas as pessoas 
igualmente situadas devem ser tratadas da mesma forma. Outros autores 
argumentam que essa compreensão das funções da igualdade se mostra 
problemática porque disparidades entre grupos sociais provocam desi-
gualdades sistêmicas. A igualdade deve então ser entendida como um 
princípio comprometido com a emancipação de grupos marginalizados, 
motivo pelo qual ela deve ser interpretada a partir de uma perspectiva 
substantiva; as diferenciações entre pessoas devem ser examinadas dentro 

6 Para uma análise de diferentes teorias de discriminação ver MOREIRA, Adilson 
José. Tratado de Direito Antidiscriminatório. São Paulo: Contracorrente, 2020. 
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do contexto social e histórico para que seu propósito possa ser avaliado 
tendo em vista seu impacto no status social de grupos minoritários.7 

Alguns autores argumentam que as duas posições não devem ser 
vistas como opostas porque podem promover os objetivos sistêmicos 
acima referidos. Atos de natureza discriminatória estão quase sempre 
relacionados à desigualdade de status entre membros de diferentes 
grupos e por isso o processo de interpretação e aplicação da igualdade 
deve estar voltado para a promoção de medidas que possam erradicar os 
efeitos negativos da discriminação. Portanto, a igualdade procedimental 
pode ter efeitos emancipatórios porque as diferenças de status entre os 
indivíduos também impedem que eles tenham acesso ao mesmo tra-
tamento quando a equidade estrita melhor expressa o ideal de justiça. 
Distinções de status entre grupos não permitem que eles possam ter 
acesso aos mesmos procedimentos porque elas não existem apenas no 
plano material, elas se manifestam como diferenças de status cultural 
entre segmentos sociais. Os estigmas a partir dos quais as pessoas são 
representadas e julgadas, além das desvantagens materiais, dificultam o 
acesso ao tratamento igualitário de caráter material ou procedimental.

Essas considerações demonstram a relevância de enfatizarmos o 
caráter interdisciplinar do Direito Antidiscriminatório. Uma análise 
das práticas sociais responsáveis pela exclusão de minorias não pode 
se ater à identificação dos tipos de discriminação presentes em uma 
determinada situação. A psicologia social da discriminação ocupa papel 
central nesse campo jurídico porque nos permite entender os meios a 
partir dos quais construções culturais se tornam categorias psicológi-
cas que motivam o tratamento discriminatório de membros de certos 
grupos, inclusive dentro das instituições jurídicas. Embora eles sejam 
refletidos em atos específicos arbitrários, eles não são produto de meras 
circunstâncias: eles decorrem das relações assimétricas de poder pre-
sentes em uma dada sociedade. A conjugação da presença pervasiva de 
estereótipos culturais e o fato de que a maioria das instituições públicas 
e privadas serem controladas por membros dos grupos hegemônicos 
significa que minorias sempre estarão vulneráveis a diversas formas 
de tratamento discriminatório. O Direito Antidiscriminatório olha 
então para a Psicologia e para a Sociologia para entender os processos 

7 Para uma concepção da igualdade como emancipação social ver MOREIRA, 
Adilson José. Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica. São Paulo: 
Contracorrente, 2018, p. 241-273. 
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psicológicos e sociológicos responsáveis pela legitimação cultural da 
opressão de minorias, conhecimento sem o qual não podemos entender 
a própria dinâmica jurídica. 

O Direito Antidiscriminatório estabelece critérios para a discussão 
de temas comuns a diversas disciplinas, um aspecto amplamente ignorado 
dentro da nossa cultura jurídica. Todos os campos do Direito precisam 
estabelecer parâmetros para o tratamento igualitário entre as pessoas, 
motivo pelo qual o tema da interpretação da igualdade e da diferencia-
ção de status social precisa ser examinado em todos eles. Podemos dizer 
que o Direito Penal é um exemplo paradigmático da necessidade do 
estabelecimento de um amplo diálogo entre as disciplinas jurídicas e o 
Direito Antidiscriminatório. Ele tem sido utilizado ao longo do tempo 
como mecanismo de opressão de grupos minoritários, notoriamente de 
minorias raciais. Em tempos recentes, o sistema criminal tem sido usado 
para promover o encarceramento em massa da população negra, outro 
exemplo de como regras jurídicas são empregadas para manter a subor-
dinação de grupos sociais. Uma reflexão sobre esse e outros problemas a 
partir de elementos desse campo jurídico são essenciais para que possa-
mos identificar e eliminar os mecanismos responsáveis pela exclusão de 
grupos minoritários. Este volume oferece uma introdução a um diálogo 
que acreditamos ser extremamente salutar para as duas disciplinas e para 
a efetividade do sistema protetivo presente na nossa legislação. 

Os trabalhos aqui presentes utilizam diferentes perspectivas me-
todológicas, algo decorrente da variedade e particularidade dos temas 
tratados. Alguns autores abordam certos temas a partir da análise da 
dimensão discursiva de práticas sociais e institucionais, o que nos per-
mite tomar conhecimento das estratégias ideológicas utilizadas para 
referendar ou ocultar práticas discriminatórias. Outros desenvolvem 
análises empíricas de decisões judiciais para examinar aspectos da ar-
gumentação utilizada por aqueles que praticam atos discriminatórios 
contra grupos minoritários, estudos que nos permitem observar como 
o sistema judiciário surge como um espaço de luta por legitimação 
social de sistemas discriminatórios. Há ainda os que empregam a técnica 
do estudo de caso para explorar como a convergência de processos 
de exclusão situam membros de certos grupos em uma situação de 
vulnerabilidade especial. Vemos em todos eles a utilização de temas 
centrais do Direito Antidiscriminatório: reflexões sobre os sentidos 
da igualdade, teorias de discriminação, processos de estratificação e 
elementos da psicologia social da discriminação. 
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Exemplificando o caráter interdisciplinar do Direito Antidis-
criminatório, o primeiro capítulo deste livro recorre à Psicanálise, à 
Psicologia e à Sociologia para examinar um tema pouco analisado na 
literatura nacional sobre criminologia: as consequências da convergên-
cia de sistemas de discriminação na produção do crime. Adilson José 
Moreira e Humberto Barrionuevo Fabretti examinam os motivos da 
violência dirigida a pessoas que pertencem simultaneamente a mino-
rias raciais e sexuais e também os motivos pelos quais elas podem se 
engajar em comportamentos ilícitos. Para alcançarem esse objetivo, 
os autores elaboram o conceito de repertório identificatório, construção 
teórica que designa três elementos: um conjunto de prescrições sociais 
que determinam as identidades que podem ter expressão no espaço 
público, uma série de representações positivas e negativas sobre grupos 
sociais conexos e também direções que podem ser empregadas para a 
transformação dos fatores que causam a violência contra pessoas que 
são duplas minorias. Ele será empregado para uma análise da situação 
do personagem principal do filme Moonlight, indivíduo que recorre 
à criminalidade em função das diferentes associações entre mascu-
linidade e delinquência, história que espelha a situação de milhares 
de pessoas que recorrem ao crime para eliminarem o sentimento de 
frustração pessoal gerado pela discriminação baseada na identidade. 
Esse capítulo congrega elementos da teoria da discriminação estrutural 
e da teoria da multidimensionalidade de opressões para analisar um 
problema sempre presente nas sociedades liberais: como sistemas de 
opressão operam de forma paralela, fator responsável pela estratifica-
ção social. O personagem do filme é um típico exemplo de sujeitos 
complexos, de sujeitos cuja possibilidade de emancipação requer 
também iniciativas destinadas ao combate dos efeitos dos diversos 
meios de exclusão dos quais são vítimas. 

Guilherme Leite Teixeira elabora uma análise instigante e esclare-
cedora de um aspecto extremamente relevante do encarceramento em 
massa: a questão do elo geográfico. Ele parte da seguinte pergunta: a área 
onde a pessoa acusada reside ou na qual foi abordada pode influenciar 
o desenlace de um processo judicial de um crime associado ao tráfico 
de drogas? O capítulo mostra que a discriminação racial no sistema 
criminal ocorre também por meio da racialização dos espaços sociais, 
fator responsável pela correlação direta entre raça, culpabilidade e se-
gregação espacial. O elo geográfico opera como um fator agravante 
no processo de conhecimento e de execução penal, o que contribui 
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para o encarceramento em massa. O autor examina o problema do 
encarceramento em massa a partir de suas origens históricas, analisa 
a relevância da discriminação estrutural e institucional nesse processo 
e aponta o papel das polícias militares, do Ministério Público e do 
Judiciário na opressão da população negra. O autor discorre sobre os 
conceitos de racialização e de segregação, apontando a dinâmica racial 
da classificação dos espaços como lugares de brancos e de negros, o 
que permite identificar a relação do elo geográfico com a realidade 
carcerária brasileira. Temos aqui a oportunidade de observar como 
diferenças de status cultural e de status material entre grupos sociais 
determinam o tratamento que eles terão no sistema criminal, evidência 
de que a igualdade procedimental nesse contexto opera como um meio 
de promoção de emancipação, uma vez que a raça determina a forma 
como os indivíduos serão tratados nesse contexto.

O capítulo seguinte também explora o impacto do racismo no 
sistema judiciário, realidade que impede a prestação adequada da 
justiça. Beatriz Porto utiliza elementos de duas teorias do Direito, o 
realismo jurídico e o realismo racial, para examinar o impacto negati-
vo de padrões culturais em decisões judiciais. Essa articulação teórica 
nos permite entender como o processo de decisão judicial espelha as 
influências ideológicas e políticas de operadores jurídicos, o que nos 
obriga a problematizar a noção de imparcialidade sempre utilizada para 
refutar argumentos de que nosso sistema judiciário opera de forma 
discriminatória. A autora examina casos concretos que demonstram 
como a ação de estereótipos descritivos e prescritivos está por trás dos 
mecanismos da seletividade penal, o que provoca o desrespeito a prin-
cípios processuais contidos na Constituição Federal, além de contribuir 
para o encarceramento em massa. A Psicologia Social e a Psicologia 
Cognitiva oferecem referências relevantes para um exame dos meios a 
partir dos quais teses sociológicas e argumentação jurídica são utilizadas 
para reproduzir a operação do Direito Penal como um mecanismo de 
regulação social dos indesejáveis. 

Leonardo Borges Ienne nos mostra como elementos do Direito 
Antidiscriminatório pode nos ajudar a compreender outro aspecto 
relevante do processo de encarceramento em massa. Ele problematiza 
a presunção da veracidade e imparcialidade dos depoimentos de poli-
ciais em crimes associados ao tráfico. O autor argumenta que essa tese 
prejudica pessoas negras de forma sistemática, uma vez que tribunais 
de justiça têm adotado como prática a condenação de acusados com 
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base única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais envolvidos 
nas prisões. Ele nos mostra que essa presunção da veracidade dos fatos 
alegados por esses agentes estatais viola princípios do Direito Admi-
nistrativo, bem como os diplomas penais vigentes em nossa legislação. 
Para demonstrar o aspecto altamente problemático desse procedimento, 
Leonardo Borges Ienne recorre à Psicologia Cognitiva e à Psicologia 
do Testemunho para revelar como depoimentos podem ser imprecisos e 
tendenciosos, problema que afeta minorias raciais de forma sistemática. 

Thais da Costa nos convida a examinar os pressupostos epistemo-
lógicos de um preceito central do nosso sistema processual: o princípio 
do juiz natural. Ela utiliza o conceito de lugar de fala e elementos da 
teoria racial crítica para analisar decisões proferidas por juízes brancos 
em processos judiciais sobre racismo ajuizados por demandantes ne-
gros. O capítulo problematiza a noção de imparcialidade a partir da 
constatação do fato de que a posição que ocupamos dentro das relações 
hierárquicas de poder determina a percepção que temos das relações 
raciais. Operadores jurídicos também são agentes ideológicos e isso 
significa que a socialização pode ter influência no processo decisório. 
Em um país no qual a narrativa da democracia racial opera como um 
meio de formação da percepção de pessoas brancas sobre relações ra-
ciais, decisões judiciais podem validar narrativas culturais criadas por 
membros de grupos dominantes. Elas são utilizadas para negar a validade 
das demandas elaboradas por grupos minoritários, o que compromete 
a prestação jurisdicional na nossa sociedade. 

O tratamento de minorias sexuais no âmbito do Direito Penal 
aparece novamente no texto de Marina Thomaz. Ela examina uma re-
solução da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São 
Paulo que traz disposições sobre as maneiras como pessoas transexuais e 
travestis devem ser tratadas no sistema penitenciário. Minorias sexuais, 
durante os últimos anos, têm recebido maior atenção da sociedade em 
razão de um maior conhecimento sobre atos discriminatórios e violen-
tos que lhes são infligidos. A autora discorre sobre teorias que tratam 
de temas relevantes como gênero, discriminação, cárcere e violência, a 
fim de compreender a experiência dessa população quando aprisionada. 
A partir desses conceitos, bem como de estudos estatísticos e relatórios 
de estudiosos e organizações ligadas ao tema, ela examina a adequação 
das disposições contidas na Resolução objeto deste estudo, avaliando 
assim sua pertinência em assegurar e promover a proteção das pessoas 
transexuais e travestis submetidas ao aprisionamento. Este capítulo apre-
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senta a oportunidade de termos uma compreensão das formas como 
a discriminação institucional afeta a vida de grupos minoritários, um 
dos temas centrais do Direito Antidiscriminatório. 

Giovanna Kfouri, autora do capítulo seguinte, recorre a estudos 
históricos para nos mostrar o papel de teorias eugênicas na construção do 
conceito de raça que se faz presente, até hoje, na narrativa que compõe as 
teses de defesa processual no crime de injúria racial. O exame do conteúdo 
de injúrias raciais demonstra a continuidade das representações negati-
vas que corroboraram hierarquias raciais ao longo da história brasileira. 
A autora também formula uma narrativa contra-hegemônica capaz de 
contribuir para a promoção da transformação social por meio do com-
bate de estereótipos raciais por meio da produção da igualdade de status 
cultural entre negros e brancos. Este capítulo pretende então estabelecer 
parâmetros para que o sistema jurídico deixe de ser um instrumento de 
manutenção de uma ordem social baseada na hierarquização de raça e 
passe a ser um instrumento de emancipação de grupos discriminados. 

Adrielly Leticia nos brinda com uma análise de como formas de 
violência que ocorrem no espaço privado podem comprometer a vida 
psíquica dos indivíduos, o que configura um tipo de discriminação in-
terpessoal. Ela examina o tema da alienação parental, um procedimento 
que procura impedir o contato de uma criança com o outro cônjuge. 
Essa prática discriminatória que ocorre no plano das relações íntimas 
pode ter um impacto negativo na criança em diferentes momentos. Ela 
analisa os meios de colheita testemunhal de crianças que alegadamente 
sofreram abuso sexual, bem como os possíveis impactos que critérios 
tradicionais desse procedimento podem ocasionar na criança. A autora 
começa com uma explicação dos pressupostos centrais dos estudos sobre 
a formação da capacidade cognitiva e do desenvolvimento emocional 
em Erik Erikson e Jean Piaget. Além disso, ela também se debruça sobre 
temas como a formação da memória, os conceitos de vulnerabilidade, 
abuso sexual, as técnicas de depoimento especial e a psicologia do 
testemunho, sobre o viés do princípio da dignidade da pessoa humana 
e do direito fundamental à integridade física e psíquica. Sob as pers-
pectivas apresentadas, concluiu-se que a atual colheita testemunhal é 
capaz de revitimizar a criança que já foi violentada, visto que as atuais 
técnicas não levam em conta seu estágio cognitivo, concluindo-se que 
há a necessidade da aplicação das técnicas de depoimento especial e o 
diálogo do Direito com a Psicologia para a efetivação dos direitos de 
forma a respeitar a dignidade da pessoa humana.



24

 Mariane Yamanaka explora a importância de fenômenos incons-
cientes, em especial os processos psicológicos da categorização e da 
atenção, e seus impactos no processo penal, com ênfase nos recursos 
tecnológicos audiovisuais, como a gravação de depoimentos e vide-
oconferência. Perante o conhecimento de que: I) a psiquê humana 
trabalha categorizando estímulos e, consequentemente, imputando 
estereótipos nocivos de modo automatizado e inconsciente; II) nossa 
mente atribui importância e causalidade desmerecida aos elementos 
em nosso ponto focal de atenção; surge a indagação de que o processo 
penal deveria se adaptar para coibir tais descompassos mentais. A autora 
pergunta: devemos negligenciar os comprovados efeitos dos processos 
cognitivos da categorização e da atenção e correr o risco de ferir a 
imparcialidade do processo? Este capítulo se dedica a demonstrar meios 
de preservar a garantia fundamental da imparcialidade processual, bem 
como esclarecer a importância do reconhecimento de nossas inclinações 
cognitivas implícitas. 
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