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RESUMO 

 

 O presente trabalho pretende investigar a gestão da prova pelo julgador no 

Processo Penal partindo de uma abordagem epistemológica transdisciplinar, responsável por 

conferir legitimidade à articulação entre os conhecimentos, no caso, o Direito, a Psicanálise e 

a História. As fontes principais levam em conta as categorias apresentadas pela teoria 

psicanalítica, com o cuidado recomendado pela escuta transdisciplinar quanto à insegurança 

da aproximação. O objetivo, porém, é construir uma reflexão crítica sobre a gestão da prova 

pelo julgador, além da dogmática tradicional. A incursão na História possui o objetivo de 

analisar o vínculo entre regime político e o espaço de poder conferido ao julgador no Processo 

Penal. A Psicanálise fornece o instrumental teórico necessário para refletir sobre a relação 

entre o sujeito (atravessado pelo inconsciente e pelas pulsões), o exercício do poder e os 

problemas decorrentes da gestão da prova. Investiga-se o lugar que o discurso do julgador foi 

chamado a ocupar no contexto social e político contemporâneo (postura ativa na “guerra 

contra o crime”), salientando os desdobramentos da cultura do narcisismo no relacionamento 

estabelecido com o outro-acusado no Processo Penal (fragilização do registro alteritário e, 

consequentemente, do regime de garantias fundamentais). Ensaia-se um Processo Penal que 

incorpore a “condição humana” e, como tal, demonstre que todos os problemas decorrentes da 

gestão da prova (primado da hipótese sobre os fatos e o quadro mental paranóico) encontram-

se, desde logo, dentro do sujeito. Busca-se contribuir para a construção de um Processo Penal 

democrático que reforce o diálogo entre as partes, fixe o lugar do discurso do julgador e, por 

conseguinte, sirva como limite ao exercício do poder punitivo. 
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democrático; 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The purpose of this work is to investigate the evidence management by the judge in 

the Criminal Procedure starting from the transdisciplinary epistemology approach, which is 

responsible for giving legitimacy to the articulation of knowledge, particularly, related to 

Law, Psychoanalysis and History. The main sources take in to account the categories 

presented by Psychoanalysis theory, regarding the transdisciplinary awareness related to 

insecurity generated by this approach. The purpose, however, is to build a critical thinking 

about management of the evidence by the judge, going beyond the traditional dogma. 

“Diving” in History is focused on the analysis of the link between the political system and the 

power of the judge in the Criminal Procedure. The Psychoanalysis provides the theory to 

think about to relationship between the subject (disturbed by the unconscious and by “trieb”) 

the power itself and the problems produced by the management of the evidence. The place of 

speech of the judge in the social and political modern context is being investigated (active 

behavior in the “war against the crime”), emphasizing the culture of narcissism in the 

relationship established with the other-accused in the Criminal Procedure (weeknessees of the 

fundamental guarantee system). It‟s being demonstrated that a Criminal Procedure embodies 

the “human condition” and as a consequence shows all the problems concerning the 

management of the evidence (predominance of the hypothesis over the facts and paranoid 

mental picture) are found inside the subject. We have been trying to build a democratic 

Criminal Procedure that reinforce the dialogue between the parts, establishes the place of the 

speech of the judge and, consequently, work as a limit to the practice of the punitive power.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Nós mal as vemos, - as coisas de fineza -, as pressentimos mais do que as 

vemos, temos infinitas dificuldades em torná-las sensíveis para quem não as 

sente por si próprio. São coisas de tal maneira delicadas e tão numerosas que 

é necessário um sentido muito delicado e muito preciso para senti-las e 

julgá-las reta e justamente em conformidade com esse sentimento, sem 

poder, na maioria das vezes, demonstrá-lo por ordem, como em geometria, 

porque não lhes possuímos do mesmo modo os princípios e, tentá-lo, seria 

uma coisa infinita. É preciso, num instante, ver a coisa num só golpe de vista 

e não pela marcha do raciocínio, ao menos até um certo grau”. 

 

          Pascal. 

 

 

Olhar o Processo Penal de dentro, recluso em seu feudo, encarcera a todos no ciclo 

viciante de suas próprias categorias e assim exclui a dimensão da vida, razão do olhar e fim de 

qualquer escuta. Este é o motivo pelo qual foi preciso reposicionar-se, inserir-se na reflexão e 

convidar o discurso jurídico a abrir mão de sua onipotência. 

O direito não se basta e implora por uma abertura que dê conta da questão humana. 

Pensar o lugar do discurso do julgador em sua relação com a manipulação da prova demanda, 

portanto, partir de bem antes. Sem investir sobre o sujeito, o Processo Penal se esvazia nas 

práticas punitivas do cotidiano. As consequências são trágicas. 

O desejo transdisciplinar permitiu abrir as possibilidades de um conhecimento vivo 

que integrasse o Direito e a Psicanálise.  Esta abordagem incorpora o homem e com ele 

muitas incertezas. Mas que seja assim, afinal, a incerteza é constitutiva da possibilidade de 

avançar com o conhecimento e este é o risco a assumir por uma investigação em que todas as 

dimensões daquilo que é humano deixa de ser incomunicável.  

A aproximação com a Psicanálise oferece, neste contexto, apenas uma possibilidade, 

existem outras. Há, porém, aqui, uma chance de abertura que não pretende dar conta de 

qualquer completude. Não há respostas fechadas, cada pergunta se agrega. A Psicanálise, que 

nos coloca diante da falta, quer indagar o próprio sujeito. Este é o ponto de partida: insistir na 

indagação do sujeito. A manipulação da prova pelo julgador vem depois, é um desdobramento 

disso. 

Mas não se trata de uma investigação sobre Psicanálise, o que não teria condição de 

fazê-lo, mesmo que desejasse. A Psicanálise é apenas uma trilha para chegar a outro lugar: 

pensar a condição humana implicada no Processo Penal e, por conseguinte, refletir sobre a 
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difícil relação entre a estrutura do sujeito, o poder punitivo e a vida livre. A gestão da prova 

pelo juiz se insere, pois, num horizonte maior. 

Muitas categorias provenientes da teoria psicanalítica que aqui se aproveitam para 

escutar um Processo Penal democrático não foram suficientemente aprofundadas. Há ainda 

um longo caminho pela frente, um enorme horizonte de entrega. O passo, porém, foi dado. 

Este estudo tem a pretensão de ter somente um único desejo: contribuir à sua maneira, 

visando à construção de um Processo Penal melhor, que limite a estrutura alucinante do 

poder, perceba o outro em sua diferença e, por tanto, seja mais tolerante.  Em duas palavras, 

sensibilidade democrática. Mais nada. 

Para tanto, além da aproximação com a Psicanálise, foi preciso resgatar a história, pois 

quando algo é jogado para fora do seu passado, a memória é automaticamente apagada. 

Acontece com o Processo Penal e exatamente o mesmo com todos nós. 

 A diferença é que neste momento, para o Processo Penal, abre-se um vácuo em que o 

poder, por suas instituições (agências punitvas), passa a flertar livremente com o 

autoritarismo ao custo das garantias fundamentais do indivíduo. 

Isto produz dor e sangue. 

A história não oferece presságios, ela apenas nos lembra a razão pela qual algumas 

coisas não podem ser esquecidas, pois são incuráveis. Eis o sinthoma político do Processo 

Penal, aquilo que não desaparece nunca: o vínculo entre regime de poder e as mãos do juiz. 

A cultura processual inquisitiva envolve desde o ritual judiciário à forma com que se 

pensa a prova no Processo Penal ou como se encara o desejo da eficiência repressiva. A 

tradição inquisitiva vive nas reminiscências e fornece um patrimônio antidemocrático livre, 

pronto e disponível ao contingente sedento pelo gozo sádico. Desconfiar da bondade do poder 

é, portanto, um imperativo. 

Tradição inquisitiva mais fragilização do registro fraterno (reflexo da cultura do 

narcisismo) produz pessoas servis ao discurso do poder punitivo. O Processo Penal vira o 

gatilho à descarga pulsional e quem sofre é o corpo do acusado. Aqui é sentida a dificuldade 

no julgamento de si. 

Os efeitos psíquicos do mal-estar na contemporaneidade (quanto à predação do outro) 

aliados ao inquisitorialismo cravado no inconsciente recomendam uma vigilância severa ao 

poder estatal e, consequentemente, aquele que o presenta no Processo Penal. Por isto a gestão 

da prova é um desdobramento direto da democraticidade (essência acusatória) como princípio 

unificador do sistema. 
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Em um contexto social que implora por um juiz ativo na “guerra contra o crime”, o 

Processo Penal democrático passa a ter dois principais fundamentos: instrumento para a 

redução de danos (ocasionados pelo desvio) e dever de contenção ao poder, onde se 

encontram os mecanismos à interdição do desejo punitivo do juiz, atravessado pelo 

inconsciente, pela ideologia, espreitado por uma ordem social que não favorece experiências 

alteritárias. 

O Processo Penal democrático instado a conviver com as mais variadas manifestações 

da angústia humana, reserva o lugar do discurso do julgador para o ápice desta trajédia. Até a 

sentença, portanto, é preciso um juiz que escute mais do que fale, que esteja concentrado em 

garantir as regras do jogo e observar o diálogo travado. Um espectador. 

Em qualquer situação da vida, colocar-se em atitude de provocar algo é, por si, uma 

tomada de posição. O desejo de mover-se à busca de qualquer coisa é o desejo de tomar parte 

ainda que inconsciente. Por isso, quando o julgador manipula a prova para reconstruir a ponte 

de um lugar que já chegou, muitas garantias fundamentais tremem.   

Desta escuta, o Processo Penal pensa a estrutura do homem, sente a sua ambivalência 

e se vê na necessidade de limitar o poder em sua tensão ideológica com a liberdade. Assim, 

incorpora o sentido crítico e permite avançar na construção de uma “alma processual” 

democrática.  
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1. UM DESEJO TRANSDISCIPLINAR  

 

1.1 O espírito crítico da transdisciplinaridade 

  

“Seguir pensando o cotidiano, sem trégua, em todos os campos do 

conhecimento, a par de ser o único caminho para uma melhor solução 

parece ser, para muitos, uma forma de seguir vivendo e sobrevivendo. Por 

isto, não há perdão ao operador jurídico, incluso aquele do Direito Criminal 

(visto aqui como abrangente dos seus variados ramos), quando não se dá ao 

labor de revisitar seus temas a partir de nova ótica”. 

       

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. 

 

A busca pelo conhecimento vivo conduz, acima de tudo, a um desafio que se deve 

comprar. É preciso desejo
1
.  

Só pelo desejo de “transitar pelos interstícios, por assim dizer, „desejo em seu caráter 

processual, de invenção de possibilidades de vida”
 2

, há alguma chance de avançar com um 

conhecimento crítico
3
.  

A transdisciplinaridade fornece um saber que nunca se esquece de sua condição 

irrenunciável de ser: humano. No horizonte da complexidade, todo conhecimento que a isso 

escute, terá o valor reconhecido. Não importa digredir o quanto for a respeito do caráter 

científico ou não científico de qualquer coisa que seja e, por isto, pouco importará negar ou 

resistir aos pressupostos teóricos da Psicanálise que nesta investigação se aproximam do 

Processo Penal
4
. 

                                                           
1 Fosse Luis Alberto Warat, diria que é uma tomada de posição em favor do amor. O amor das infinitas 

incertezas, de um plural nada tedioso de afetos e desejos, do discurso que fala das instâncias liberatórias e que 

permite ao homem reencontrar seus vínculos perdidos com a vida. WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral do 

Direito III. O direito não estudado pela teoria jurídica moderna. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997. p. 11 
2
 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho, Subsídios para pensar a possibilidade de articular Direito e 

Psicanálise. In: Direito e Neoliberalismo: elementos para uma leitura interdisciplinar. – Curitiba: EDIBEJ, 1996. 

p. 19 
3 Esta é a lição dos grandes juristas, por todos, Geraldo Prado: “(...) Sem os instrumentos da crítica, a iniciação 

ao Processo Penal levaria o estudioso a ficar perdido em um mundo de teorias desencontradas da prática (...). 

Esta dogmática crítica que na atualidade, vale repetir, deve ser conhecida pelo profissional competente, é fruto 

da combinação, do diálogo, entre diversas disciplinas”. PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: A Conformidade 

Constitucional das Leis Processuais Penais. 4. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 03. O mesmo foi 

apontado por Luis Alberto Warat, Michel Miaille, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Luis Gustavo 

Grandinetti, Rubens Casara, dentre muitos outros. 
4
 Sobre este ponto, asseverou Freud: “A Psicanálise não é capaz, penso eu, de criar uma visão de mundo que lhe 

seja própria. Ela não necessita de um, é parte da ciência e pode se filiar à visão de mundo científica. Mas 

dificilmente esta mereceria um nome assim grandioso, pois não contempla tudo, é demasiado incompleta, não 
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Poesia, História, Filosofia, Psicanálise e Direito falam da mesma coisa: o homem e a 

interação humana. 

Como diria Lacan
5
, “está aí todo o esforço de deslindamento do que se chama 

episteme. É uma palavra engraçada, não sei se vocês alguma vez refletiram bem sobre ela – 

colocar-se em boa posição”. 

A pretensão de pensar um Processo Penal democrático exige reposicionar-se. Para que 

isto ocorra, para que haja condições de pensar a gestão da prova pelo julgador com um 

mínimo de honestidade, será preciso partir de bem antes. Aqui entra a epistemologia.  

A transdisciplinaridade surge neste contexto para enfrentar a fragmentação do saber, 

responsável por apresentar cada vez mais inconvenientes quanto ao conhecimento que produz 

o que, por consequência, acaba atingindo e transformando a sociedade como um todo
6
. A 

superespecialização, exemplo claro dos traços negativos da epistemologia tradicional, 

enclausurou a dimensão complexa do saber, produzindo uma espécie de “neo-obscurantismo 

generalizado”.  

O próprio especialista, lembra Edgar Morin
7
, “tornou-se ignorante de tudo aquilo que 

não concerne a sua disciplina e o não-especialista renunciou prematuramente a toda 

possibilidade de refletir sobre o mundo, a vida, a sociedade, deixando esse cuidado aos 

cientistas, que não tem nem tempo, nem meios conceituais para tanto.” 

 O desejo de abertura dos saberes, de libertação de seus feudos impõe uma nova 

postura da ciência e dos próprios investigadores. Nesse sentido, à ciência, antes de tudo, 

caberá o dever de se pensar, de interrogar as suas bases ideológicas, sua localização temporal 

e espacial. Aos investigadores, uma postura harmonizada “por uma ética transdisciplinar que 

                                                                                                                                                                                     
reivindica ser totalmente coesa e constituir um sistema”. FREUD, Sigmund. Acerca de uma visão de mundo. In: 

O mal-estar na Civilização, novas conferências introdutórias à Psicanálise e outros textos (1930-1936). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2010. A posição de Agostinho Ramalho, filósofo, professor de Direito e 

Psicanalista merece ser salientada: “Psicanálise e Direito, com efeito, não são, segundo penso, propriamente 

ciências, sobretudo se se toma este termo na acepção neopositivista, que parece ser, ainda sua acepção 

dominante. Isso não quer dizer, todavia, que não sejam ou não possam ser, discursos teóricos rigorosos. Um 

primeiro deslocamento da noção corrente de epistemologia já fica aqui mesmo operado, com sua referência ao 

terreno da teoria”. (MARQUES NETO, Agostinho Ramalho, Subsídios para pensar a possibilidade de articular 

Direito e Psicanálise. op. cit. p. 20). 
5
 LACAN, Jacques. O Seminário. Livro 17: O Avesso da Psicanálise (1969-1970). Texto estabelecido por 

Jacques-Alain Miller. Trad. Ari Roitman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992, p. 19. 
6
 Esta compreensão é compartilhada por Salo de Carvalho quando nos convoca a lembrar o quanto o “método de 

despedaçamento”, fundando na concepção cartesiana, “compartimentalizou o conhecimento, afastou a ciência da 

arte, enrijecendo as formas e engessando a criação. Na configuração do método, a classificação dos fenômenos 

ocorreu segundo seus aspectos análogos, sendo sua organização estabelecida em compartimentos (grupos). 

Produziu-se, pois, segundo Marton, um despedaçamento do mundo na tentativa de estabelecer relações causais 

entre os acontecimentos”; CARVALHO, Salo de. Criminologia e Transdisciplinaridade. In: Revista Brasileira 

de Ciências Criminais, Ano 13, nº 56, set-out de 2005, p. 311 
7
 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. (trad) Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 13ªed. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p. 17. 
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reconheça a „(...) existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas diferentes‟ e 

negue „qualquer tentativa de reduzir a realidade a um único nível regido por uma única 

lógica”.
8
 

Somente concebendo as condições pelas quais as ideias se agrupam e se inter-

relacionam, será possível extrair uma reflexão desmitificadora da neutralidade do 

conhecimento. No Direito, as consequências de uma dogmática objetiva e rigorosa, que nega 

o juízo de valor e esconde sua referência ideológica foi e é nefasta ao estabelecimento de uma 

consciência crítica.  

Forjam-se falsos conceitos com inegáveis forças retóricas, cuja função simulada é 

cumprir as duas funções básicas da ideologia, conforme denunciado por Warat: o controle 

social e a reconstrução cognoscitiva. Em suas palavras
9
: “a adesão explícita à ordem legislada, 

serve como fachada para encobrir a função de redefinir ideologicamente o significado das 

normas. É evidente que esta reformulação jamais implica a incorporação de soluções 

contestadoras do projeto de sociedade dominante”. 

 O método transdisciplinar religa a disjunção metafísica entre sujeito e objeto, 

responsável por eliminar o observador, o real, o homem ideológico enquanto tal. Assim 

combate a inteligência cega
10

 que mutila o Direito. 

A construção de uma epistemologia crítica, forte no pensamento complexo, é a única 

forma de desnudar a resistência dogmática, em que os representantes do saber metafísico 

perseveram na defesa do caráter sagrado de suas explicações
11

.  No Direito Penal isso é grave, 

pois neste local a dogmática atinge momentos de máxima elaboração.
12

  

                                                           
8
 CARVALHO, Salo de. Criminologia e Transdisciplinaridade. op. cit. p. 312. 

9
 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito. A epistemologia jurídica da modernidade. Vol.II. Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2002. p.42. 
10

 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. (trad) Eliane Lisboa, 3ª ed. Porto Alegre: Sulina, 2007, 

p. 12. “A inteligência cega destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os seus objetos do seu meio 

ambiente. Ela não pode conceber o elo inseparável entre o observador e a coisa observada. As realidades chaves 

são desintegradas. Elas passam por entre as fendas que separam as disciplinas. As disciplinas das ciências 

humanas não têm mais necessidade da nomeação de homem. E os pedantes cegos concluem então que o homem 

não tem existência, a não ser ilusória. Enquanto que os mídias produzem a baixa cretinização, a Universidade 

produz a alta cretinização.” 
11

 Ensina Warat que a cultura metafísica origina dois tipos de obstáculos epistemológicos. “Os primeiros 

representam a vertente metafísica da produção metodológica. Existe um mundo de valores e crenças sobre a 

produção de um método que põe limites e marca insuficiências nas práticas metodológicas, são seus obstáculos. 

Eles representam a metafísica da metodologia. Devem ser epistemologicamente observados. Estes obstáculos 

põem limite à metodologia para que esta, por sua vez, possa resolver os obstáculos da produção do 

conhecimento”. WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito. A epistemologia jurídica da modernidade. 

op. cit. p.53 
12

 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito. A epistemologia jurídica da modernidade. op. cit. p.42 
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Trata-se de uma tarefa árdua, pois o paradigma simplificador tatuado no senso comum 

teórico dos juristas
13

 é mais uma afirmação histórica do pensamento cartesiano
14

 que 

contaminou diversas manifestações do saber no ocidente.  

 A reintrodução do observador na observação, da qual emerge a relativização e 

parcialidade de todo discurso, inclusive este, é de extrema relevância ao desenvolvimento 

científico, pois permite que o “sujeito se reintroduza de forma auto crítica e auto reflexiva em 

seu conhecimento dos objetos”
15

.  

 O sujeito expulso pelo objetivismo da ciência reassume sua posição central na moral, 

na ideologia e, fundamentalmente, na Psicanálise. “Moralmente, é a sede indispensável de 

toda ética. Ideologicamente, ele é o suporte do humanismo, religião do homem considerado 

como o sujeito reinante ou devendo reinar sobre um mundo de objetos (a possuir, manipular, 

transformar)”
16

. Psicanaliticamente, é um sujeito cindido, atravessado pelo inconsciente.  

 É de bom alvedrio ter em vista que a abordagem complexa do conhecimento, ao trazer 

o sujeito para o centro de sua preocupação epistêmica, incorpora com ele toda a incerteza dos 

conceitos construídos
17

.  

                                                           
13

 O senso comum teórico, próprio do juridicismo de que nos fala Warat será tratado posteriormente. 
14

 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. op. cit. p. 11. “Descartes formulou este paradigma 

essencial do Ocidente, ao separar o sujeito pensante (ego cogitans) e a coisa entendida (res extensa), isto é, 

filosofia e ciência, e ao colocar como princípio de verdade as ideias “claras e distintas”, isto é, o próprio 

pensamento disjuntivo. Este paradigma, que controla a aventura do pensamento ocidental desde o século XVII, 

sem dúvida permitiu os maiores progressos ao conhecimento científico e à reflexão filosófica, suas 

consequências nocivas últimas só começam a se revelar no século XX”. Como asseverado por Morin, o método 

catersiano estabelece um forte vínculo entre a verdade e o pensamento racional (ideias claras e distintas). Para 

Descartes, tudo começa por quatro preceitos. Em suas palavras: “O primeiro era não aceitar jamais alguma coisa 

como verdadeira que eu não conhecesse e evidentemente como tal: isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e 

a prevenção, e nada incluir em meus julgamentos senão o que se apresentasse de maneira tão clara e distinta a 

meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de colocá-lo em dúvida. O segundo, dividir cada uma das 

dificuldade que eu examinasse em tantas parcelas possíveis fossem necessárias para melhor resolvê-las. O 

terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de 

conhecer, para subir aos poucos, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo 

uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. E o último, fazer em toda parte 

enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada omitir”. DESCARTES, René, 

1596-1650. Discurso do Método. (trad) Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 54 
15

 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. op. cit. p.30 Em brilhante passagem, aduz Morin: “nesse fenômeno 

de concentração em que os sujeitos são despossuídos de pensar, cria-se um sobrepensamento que é um 

subpensamento, porque lhe faltam algumas das propriedade de reflexão e de consciência próprias do espírito, do 

cérebro humano. Como ressituar o problema do saber? Percebe-se que o paradigma que sustém o nosso 

conhecimento científico é incapaz de responder, visto que a ciência se baseou na exclusão do sujeito. É certo que 

o sujeito existe pelo modo que tem de filtrar as mensagens do mundo exterior, enquanto ser que tem o cérebro 

escrito numa cultura, numa sociedade dada. Em nossas observações objetivas entra sempre um componente 

subjetivo”. MORIN, Edgar. Ciência com consciência. op. cit. p. 137. 
16

 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. op. cit. p.40 
17

 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Quem é o juiz que aplica a pena? Texto cedido pelo 

autor, p. 01 “Na verdade, há muito a refletir sobre quem é o juiz que aplica a pena. E a multiplicidade de 

perspectivas e de respostas só pode conduzir a uma resignação quanto ao resultado da pesquisa. Nunca se 

conseguirá, ao final, determinar, com precisão, quem é o juiz e como ele chega à decisão. O que anima é, mais, 
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O importante, porém, é que a possibilidade real de que esta própria fala esteja 

equivocada enquanto construção teórica de um Processo Penal mais democrático será o que 

tornará o presente esforço viável e científico. A incerteza, como foi dito, é o fundamento 

último da complexidade do conhecimento que, ainda quando se baseia em dados verificados e 

previsões concretas, só será aceita enquanto teoria, na medida em que sua falsidade possa ser 

eventualmente demonstrada.
18

  

Claro é, e aqui é preciso concordar com Morin
19

, que um campo aberto à produção de 

um saber transdisciplinar deve se manter dentro das regras mínimas do jogo de legitimidade: 

“o respeito aos dados, por um lado; a obediência a critérios de coerência, por outro”. 

Para dar conta de pensar a decisão penal como uma “bricolage de significantes”, 

como aponta o professor Alexandre Morais da Rosa
20

, é preciso, de fato, ampliar a escuta. Por 

esta razão, a História, a Criminologia crítica e a Psicanálise, só para dar três exemplos, 

permitem o “des-cobrimento” de um Processo Penal cujo fim deve ser ao mesmo tempo a 

contenção do exercício do poder penal sobre o homem (regras operadoras da redução de 

danos) e a interdição do julgador, sujeito que está, como todos, ao escoamento puro da tensão 

narcísica sobre a alteridade. 

Ao gravitar sobre o objeto, inserindo-se na reflexão, a investigação sobre a gestão do 

fato histórico pelo julgador ganha outros contornos. Neste local, a formulação de um quadro 

mental paranóico
21

 próprio da gestão da prova não é nada além do que o primado das 

hipóteses cotidianamente vivido por nós.  

                                                                                                                                                                                     
refletir sobre uma ética do juiz penal, desconstituir o mito da neutralidade e contestar a insistência do raciocínio 

subsuntivo, em que o juiz é apenas a boca inanimada da lei, como descreveu Montesquieu”. 
18

 Edgar Morin explica, fazendo referência a Popper, que a ideia capital que permite distinguir a teoria científica 

da doutrina (não científica) é que “uma teoria é científica quando aceita que sua falsidade possa ser 

eventualmente demonstrada. Uma doutrina, um dogma, encontram neles mesmos a autoverificação incessante 

(referência ao pensamento sacralizado dos fundadores, certeza de que a tese está definitivamente provada). O 

dogma é atacável pela experiência. A teoria científica é biodegradável. O que Popper não viu é que a mesma 

teoria pode ser científica (aceitando o jogo da contestação e da refutação, isto é, aceitando sua morte eventual), 

quanto doutrina auto-suficiente: é o caso do marxismo e do freudismo”. Cf. MORIN, Edgar. Ciência com 

consciência. op. cit. p. 23). 
19

 Explica Morin que a “ideia de que a virtude capital da ciência reside nas regras próprias do seu jogo de 

verdade e do erro mostra-nos que aquilo que deve ser absolutamente salvaguardado como condição fundamental 

da própria vida da ciência é a pluralidade conflitual no seio de um jogo que obedece a regras empíricas lógicas” 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. op. cit. p.24. 
20

 Cf.ROSA, Alexandre Morais, Decisão Penal: Bricolage de significantes, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006. 
21

 Cf. CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Milano: Giufreè, 1966, p. 51. A expressão quadro 

mental paranóico, no contexto empregado, deve ser, portanto, creditada a Franco Cordero. No item 4.6 será 

traçada a relação entre a gestão da prova, o quadro mental paranóico e aquilo que o professor Cordero 

denominou de „primato dell‟ipotesi sui fatti”. Por ora, basta compreendermos que a investigação a respeito das 

“dimensões não jurídicas do ato de julgar” (Grandinetti), inclui as contingências a que está submetido o registro 

psíquico do julgador. Esta condição demanda reposicionar-se epistemologicamente, se o que se pretende é 

pensar criticamente um Processo Penal democrático. cf. CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. 

Estado de Direito e Decisão Jurídica: As dimensões não jurídicas do ato de julgar. (Tese Pós Doutorado) 
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O avanço sob a patologia simplificadora
22

 no Processo Penal urge, portanto, por uma 

abordagem que avance sobre o homem e o situe como sujeito afetado pela história, pela 

ideologia e pelo inconsciente.  

Mas que esteja clara a advertência de Edgar Morin
23

: 

 

“o objetivo da minha procura de método é não encontrar o princípio unitário 

de todos os conhecimentos, até porque seria uma nova redução, a redução a 

um princípio-chave, abstrato, que apagaria toda diversidade do real, 

ignoraria vazios, as incertezas e aporias provocadas pelo desenvolvimento 

dos conhecimentos (que preenche vazios, mas abre outros, resolve enigmas, 

mas revela mistérios). É a comunicação com base num pensamento 

complexo. (...) A missão desse método não é fornecer as fórmulas 

programáticas de um pensamento “são”. É convidar a pensar-se na 

complexidade. Não é dar receita que fecharia o real numa caixa, é fortalecer-

nos na luta contra a doença do intelecto”. 

 

O mergulho do Processo Penal na complexidade é a chave para a promoção de uma 

transdisciplinaridade que, ciente da distinção conceitual entre as categorias, divide 

relativamente os domínios científicos para fazê-los comunicarem-se sem redução.
24

    

Não se quer com isso – é bom ponderar - dogmatizar a própria transdisciplinaridade, 

enclausurando-se em si mesma, na medida em que apresentada como aquela que daria conta 

de todos os problemas. Não. O fechamento, observa Salo de Carvalho
25

, “imporia a negação 

do espírito crítico e constantemente inquieto que está na base da ideia de 

transdisciplinaridade”. 

O que se quer é um saber penal que apele ao desafio da transdisciplinaridade e enraíze 

o conhecimento “numa cultura, numa sociedade, numa história, numa humanidade”
 26

, 

criando uma grande mudança no centro paradigmático do qual dependem várias teorias, a 

percepção dos fatos e, o mais importante, a visão de si mesmo.  

Isto é algo muito significativo em um conhecimento que, mais do que qualquer outro, 

está destinado a conviver com as mais variadas manifestações da angústia humana. 

 

 

                                                           
22

 O pensamento simplificador “fragmenta o tecido complexo das realidades e faz crer que o corte arbitrário 

operado no real era o próprio real.” Enfim, arremata Morin, “o pensamento simplificador é incapaz de conceber 

a conjunção do uno e do múltiplo (unitat multiplex). Ou ele unifica abstratamente ao anular a diversidade, ou ao 

contrário, justapõe a diversidade sem conceber a unidade”. MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento 

complexo. op. cit. p. 12 
23

 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. op. cit. p. 140. 
24

 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. op. cit. p 138. 
25

 CARVALHO, Salo de. Criminologia e Transdisciplinaridade. op. cit. p. 313 
26

 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. op. cit. p. 139 
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1.2 Processo Penal e Psicanálise: “aposta na insistência da indagação” 

 

“Não deves acreditar nas respostas. As respostas são muitas e a tua pergunta 

é única e insubstituível”. 

 

               Mario Quintana. 

 

“Resposta, nesta concepção, é um momento da pergunta, que não a resolve 

propriamente e muito menos a dissolve ou a esgota, mas a ela se acrescenta, 

redimensionando-a, transformando-a, provocando-lhe inflexões, abrindo-a, 

enfim”. 

 

Agostinho Ramalho 

 

A inscrição do sujeito no centro da reflexão no Processo Penal convida a uma 

revolução permanente de si. Mas se a falta de estabilidade e certeza é a condição vital do 

espírito moderno, não seria Eu que, enquanto tal, também implicado na questão, suprimiria as 

dúvidas de uma articulação que prima por uma abertura e “aposta na insistência da 

indagação.” 
27

  

Estar imbuído do desejo da pergunta, da busca pela satisfação do conhecimento 

articulado, fora da feudalização das disciplinas, é uma condição indispensável à reinscrição do 

lugar da fala do julgador. Alexandre Morais da Rosa
28

 lembra que a leitura cruzada entre 

Direito e Psicanálise permite 

 

“preparar o caminho para mais adiante tentar indicar conteúdos 

inconscientes do um-julgador – entendido em sua singularidade in-diví-duo 

– no ato decisório. É que falar da verdade no Processo Penal desliza para 

um entrelaçamento com a Psicanálise, apontando-se o papel do 

inconsciente na produção final da decisão judicial, sem que esse 

inconsciente, como os demais significantes psicanalíticos, possam ser 

percebidos de maneira ôntica ou coisificada. (...) Cada vez mais faz-se 

inafastável uma leitura cruzada, sob pena de se chegar a uma parcialidade 

que causa náuseas”. 

 

Contudo, deve se ter em mente que a conformação do Processo Penal ao desejo da 

mediação transdisciplinar remete o conhecimento a uma estratégia recíproca de afetação. Por 

isso a advertência de Marlene Guirado
29

 também deve ser ponderada:  

                                                           
27

 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho, Subsídios para pensar a possibilidade de articular Direito e 

Psicanálise. op. cit. p. 19 
28

 ROSA, Alexandre Morais, Decisão Penal: Bricolage de significantes, op. cit. p. 02 
29

 GUIRADO, Marlene, Psicanálise e análise do discurso: matrizes institucionais do sujeito psíquico. Sumus, 

São Paulo, 1995, p.111 e 116. 
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“Devemos considerar as possibilidades de equívocos da migração de um 

conceito de uma instituição do saber para outra, com objeto e configuração 

diversa. (...) o que se cultiva aqui nem sempre faz sentido ou sobrevive ali. 

(...) E o desconhecimento do imediatismo dessas migrações pode estar 

sendo o artífice primeiro do equívoco que tem caracterizado algumas das 

tentativas, em princípio e à consciência, louváveis”. 

 

O desafio da transdisciplinaridade tem este pressuposto. Enxergá-la como uma 

panacéia científica, que pudesse de antemão garantir resultados
30

 seria, no mínimo, 

ingenuidade. Por isso, todos que trabalham no horizonte da articulação entre as disciplinas e 

que foram longe na sociologia do conhecimento rechaçam o ideal de ordem, tradicionalmente 

defendido pelo discurso científico. 
31

 Aqui, o ideal totalitário do discurso será recondicionado. 

A articulação surgida do próprio ato de tecer a abertura do conhecimento jurídico e 

psicanalítico impõe, porém, que sejam fixadas as categorias aptas a exercer tais mediações. 

Para tanto, a articulação transdisciplinar demanda recorrer a “conceitos” comuns aos 

respectivos discursos teóricos, o que, para Agostinho Ramalho
32

, remete à necessidade de 

tecer a mediação dos significantes - sujeito, objeto e verdade
33

.  

 

“Em que medida, por exemplo, o que provém do campo psicanalítico – 

campo esse que, como se sabe, é instaurado a partir da postulação da falta 

radical e originária do objeto da pulsão e do objeto do desejo, bem como da 

falta, também radical e originária, de um significante primordial a partir do 

qual a ordem simbólica se estruturasse e ganhasse consistência -, até que 

ponto, repito, isso que provém do campo psicanalítico pode produzir efeitos 

de “esburacamento” no discurso jurídico ali mesmo onde este é enunciado 

segundo uma visão sistêmica totalitária que desemboca na ficção da 

plenitude de um ordenamento sem lacunas? Ou então, por seu turno, que 

efeitos a incidência de noções originariamente jurídicas, como a de gozo, 

sobre o terreno teórico da Psicanálise pode aí provocar?”
 34

 

 

                                                           
30

 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho, Subsídios para pensar a possibilidade de articular Direito e 

Psicanálise. op. cit. p. 22 
31

 Agostinho Ramalho nos fala: “É porque é impossível, por definição, a qualquer discurso, científico ou não, 

filosófico ou não, dar conta da totalidade da verdade de seu objeto (verdade, por sinal, cujo caráter sempre 

fugidio e evanescente a própria histórica das ciências atesta passo a passo), que lhe é possível dar conta, 

parcialmente deste objeto”. MARQUES NETO, Agostinho Ramalho, Subsídios para pensar a possibilidade de 

articular Direito e Psicanálise. op. cit. p.24. 
32

 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho, Subsídios para pensar a possibilidade de articular Direito e 

Psicanálise. op. cit. p. 20 
33

 Se há uma questão que é objeto das mais profundas investigações do saber humano, esta é a verdade. Por isto 

me ocuparei dela muito tangencialmente, apenas quando tratar da gestão da prova, pois sendo a manipulação do 

fato histórico pelo julgador elemento fundante da reflexão que se quer chegar ao final, a relação do sujeito com o 

conceito de verdade assume contornos relevantes ao modelo de sistema processual penal.  
34

 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho, Subsídios para pensar a possibilidade de articular Direito e 

Psicanálise. op. cit. p.26 
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Para promover uma mediação responsável entre o discurso jurídico e psicanalítico será 

preciso, portanto, fixar algumas categorias.  Começaremos por Freud, passaremos por Lacan 

que, no fundo, remete ao seu retorno. O parênteses desta digressão caberá aos olhos de Jung, 

com o que interessa apenas para pensar até que ponto seus estudos oferecem uma 

possibilidade a mais na análise do Processo Penal, segundo seu próprio lugar de escuta.  

É hora de furar o discurso jurídico. 

 

1.2.1 A derrocada da razão e a insurgência do inconsciente 

 
“Como decifrar pictogramas de há dez mil anos 

se nem sei decifrar 

minha escrita interior? (...) 

 

A verdade essencial 

é o desconhecido que me habita 

e a cada amanhecer me dá um soco”. 

 

O Outro, Carlos Drummond de Andrade. 

 

A fixação da ciência na razão tinha mesmo a sua motivação histórica e marcou 

incisiva ruptura com a visão espiritual típica da Idade Média. Uma vez associada ao Direito, 

“varreu pra debaixo do tapete” a mitologia divina, revestindo-a em corpo jurídico.
35

 

Coube a René Descartes a tarefa de submergir nos domínios da subjetividade 

rompendo o modo de pensar aristotélico. O método cartesiano decompunha os problemas em 

partes, erigindo-se como pretenso referencial para o conhecimento e a verdade, radicada na 

consciência
36

.  

 

“e cada verdade que eu encontrava segundo uma regra que me servia para 

encontrar outra, não apenas cheguei a várias que eu antes julgara muito 

difíceis, mas me pareceu também, no final, que eu podia determinar, mesmo 

nas que ignorava, por quais meios e até onde era possível resolvê-las. (...) 

Por fim, o método que ensina a seguir a verdadeira ordem, e a enumerar 

exatamente todas as circunstâncias do que se busca, contém tudo o que dá 

certeza às regras de aritmética. Mais o que mais me contentava nesse método 

é que por ele eu tinha certeza de usar em tudo minha razão, se não 

perfeitamente, ao menos da melhor maneira possível”
 37

. 

                                                           
35

 À frente, veremos a reciclagem permanente do pensamento mítico, produto natural de uma superposição 

temporal. O paradigma da simultaneidade, apreendido conforme defende Rui Cunha Martins, é a chave de 

acesso a um patrimônio cultural não tão pretérito como poderia supor o “relógio” newtoniano. Cf. MARTINS, 

Rui Cunha.  O ponto Cego do Direito: The Brazilian Lessons. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
36

 A decomposição dos problemas em partes, segundo os quatro preceitos do método cartesiano foi indicada 

anteriormente. (nota nº 14. p.16). 
37

 DECARTES, René. Discurso do Método.op. cit. p. 57. 
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A verdade na consciência
38

 será uma das inversões mais sintomáticas de que se 

valerá a insurgência do inconsciente pela Psicanálise.  

As contribuições de Descartes possuem relevância ímpar à história da filosofia 

moderna ocidental. Pelo que se vê, quase toda forma de problematização do conhecimento 

encontrou no modelo cartesiano o ponto nevrálgico de sua reflexão. Eis o seu núcleo: 

 

“Mas logo notei que, quando quis assim pensar que tudo era falso, era 

preciso necessariamente que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E, 

observando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e tão segura 

que as mais extravagantes suposições dos céticos eram incapazes de a abalar, 

julguei que podia admiti-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da 

filosofia que eu buscava”.
39

 

 

 No momento em que foi cunhada, a concepção do Cogito introduziu parte da 

subjetividade e contribuiu para dar conta da incerteza presente na realidade do mundo 

objetivo
40

. A contribuição é relevantíssima, embora com isto não se queira dizer que a 

resposta cartesiana seja suficiente. Muito pelo contrário. Garcia-Roza lembra muito bem que, 

“se Descartes, por um lado, aponta o que é o pensamento, por outro não indica o que é o Eu. 

Nesta esteira, o “Ego Cogito” teria fundamento situado muito mais no Cogito do que no Ego 

propriamente dito.”
41

 A observação é pertinente, pois quando Descartes descreve o Ego, não 

está se referindo a este como um sujeito, mas como uma substância pensante que é dividido 

com outras duas – a res extensa e a res infinita – o domínio do real.
42
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39 DESCARTES, René. Discurso do Método. op. cit. p. 70. 
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cit. p. 65. 
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 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo, Freud e o inconsciente, op. cit. p.14 
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 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo, Freud e o inconsciente, op. cit. p.14. Interessante passagem da obra de 

Descartes assinala o seguinte: “Depois, examinando com atenção o que eu era, e, vendo que eu podia fingir que 
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muito evidentemente e certamente que eu existia; ao passo que, se tivesse parado de pensar, ainda que o resto do 
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À primeira vista, a afirmação cartesiana do “Penso, logo sou” pode soar um pouco 

paradoxal, eis que consegue a proeza de assinalar a emergência da subjetividade ao mesmo 

tempo em que recusa o sujeito. Para o que aqui importa, a identificação da subjetividade com 

a consciência parece jamais ter sido abalada pela filosofia moderna. No máximo, “encontra-se 

em alguns autores a referência a uma região de opacidade da subjetividade, mas que não 

chega a se constituir como ameaça: pelo contrário, é a própria consciência expandindo os seus 

domínios”.
43

 

A certeza inabalável do cogito nunca tinha sido ameaçada. Da consciência individual 

à consciência transcendental a problemática continuava a mesma. 

Mas Descartes “errou”, se assim fosse possível falar de um homem daquela 

magnitude. O fato é que a racionalidade, um vez desconstruída, revelou-se incompleta.  A 

subjetividade, por sua vez, jamais seria resgatada sem ligar-se ao sentimento
44

. O dualismo 

cartesiano, responsável por separar a mente do cérebro e do corpo, deveria ter dado conta da 

importância indissociável do sentir
45

. 

A física quântica atropelou o princípio da razão suficiente que explicava os 

fenômenos macroscópicos, afirmou o imenso vazio que indetermina a matéria, tornando-a 

fluida no universo sistêmico
46

. E o que não foi a contribuição de Einstein, pondo em dúvida o 

caráter absoluto do tempo e do espaço
47

. A teoria da relatividade desmontou o apego ao 

sujeito do conhecimento e a pretensão física das leis existentes por si mesmas. Agora, as leis 

da natureza seriam apenas o ponto de vista do observador.
48

 

                                                                                                                                                                                     
que imaginara fosse verdadeiro, eu não teria razão de crer que tivesse existido; compreendi assim que eu era uma 
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Cultrix, 2006.  
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O golpe de misericórdia, contudo, teria que destruir os pilares. Era preciso, expor a 

fratura pela qual a força racional se mostraria bem menos poderosa. Coube a Freud dar a 

racionalistas o seu último suspiro: a razão não passa de um mero recurso para escamotear a 

verdade; a consciência, em grande parte, é apenas um servo agitado, dirigido e controlado por 

forças desconhecidas. 

O giro ôntico é impressionante. 

A Psicanálise recusa a considerar a consciência como a essência da vida psíquica, 

vendo nela apenas uma qualidade desta. O Eu não somente deixa de ser „senhor da sua 

própria casa‟, como se reduz até contentar-se com informações raras e fragmentadas daquilo 

que se passa fora da consciência, no restante da vida psíquica.
49

  

Ao que parece, para racionalistas, só teria sobrado uma saída honrosa: achar pela 

filosofia contemporânea outra idéia da razão, nas palavras de Merleau-Ponty, uma razão 

alargada, que pudesse dar conta de todos os progressos do conhecimento.
50

 

 Realmente, é preciso concordar com o mestre de Viena: depois de Copérnico e 

Darwin, a Psicanálise foi a responsável pela terceira grande ferida sofrida no narcisismo do 

saber ocidental. 
51

 Ao produzir uma fratura exposta nos dogmas pregados pela filosofia 

moderna, a Psicanálise derrubou a razão e a consciência do lugar sagrado em que 

descansavam. 

 Alcançar a importância desta ruptura é fundamental ao realocamento do sujeito, no 

caso o julgador, no ambiente do Processo Penal. Ao tornar a consciência um mero efeito da 

superfície do inconsciente sobra um sujeito despido de suas certezas mais elementares
52

. O 

edifício frio da neutralidade se desmorona. 
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dominante desempenhada por ela no universo. A destruição desta ilusão narcisista pode ser atribuída a 

Copérnico e foi denominada por Freud de “golpe cosmológico”. O “golpe biológico” no narcisismo foi levado a 

efeito por Darwin. Com ele, o “homem não é um ser diferente dos animais, ou superior a eles; ele próprio tem 

ascendência animal, relacionando-se mais estreitamente com algumas espécies e mais distancialmente com 

outras. O terceiro golpe possui natureza psicológica e, nas palavras de Freud, talvez seja o que mais fere. 

FREUD, Sigmund. Uma dificuldade no caminho da Psicanálise [1917]. In: Obras Completas de Sigmund Freud, 

Vol. XVII. Rio de Janeiro: Imago Ed.,1996 pg.147-153 
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 “Se a Psicanálise não há de ser localizada no lugar cartesiano, se ela é prevaricadora, se ela ofende a razão e os 

bons costumes, se aponta a consciência não como o lugar da verdade, mas da mentira, do ocultamento, da 
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essencialmente farsante, então a Psicanálise só pode ser vista como um “filho natural” GARCIA-ROZA, Luiz 

Alfredo, Freud e o inconsciente, op. cit. p.21 
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 O conceito de inconsciente cliva a subjetividade e, portanto, remete o pensamento 

humano para um horizonte bem mais complexo. A emergência de um sujeito cindido, refém 

de um conflito interno, assusta.  

 
“a subjetividade deixa de ser entendida como um todo unitário, identificado 

com a consciência e sob o domínio da razão, para ser uma realidade 

dividida em dois grandes sistemas – o Inconsciente e o Consciente – e 

dominada por uma luta interna em relação à qual a razão é apenas um efeito 

de superfície”.
53

 

 

 A construção do ser desejante incorpora um homem que o racionalismo recusou, 

apontando não a unidade, mas um ser cindido, o que implica admitir uma duplicidade de 

sujeito na mesma pessoa.  

 Lacan diria que o sujeito clivado é, pois, o Outro, como se linguagem fosse, ou seja, 

“o tesouro de significantes. Dessa forma, o sujeito do inconsciente seria movido por um 

desejo que é antes de tudo um desejo de reconhecimento, e como o desejo é o desejo do 

Outro, situado no Real, de impossível acesso, o sujeito resta cindido e não pode conseguir a 

unidade” 
54

.   

 O que importa essencialmente agora é incorporar, de Freud, a matriz primordial da 

Psicanálise. Afinal, no horizonte simbólico do Processo Penal a vida acontece exatamente 

como a célebre fórmula de Lacan: “Penso onde não sou, portanto sou onde não me penso”. É 

aqui que dormem todos os problemas relativos a gestão da prova pelo julgador. 

 

1.2.2 Inconsciente em Freud (fixando a categoria) 

  

 Fixar as categorias fundamentais da Psicanálise, neste momento, é a única condição 

viável para uma articulação que permita, minimamente, investir sobre a dimensão 

democrática do Processo Penal.   

 Como visto, ainda que ligeiramente, o pressuposto fundamental da Psicanálise 

consiste na diferenciação, na esfera do psíquico, entre o que é consciente e o que se pode 

afirmar como inconsciente. A ruptura proposta pela Psicanálise, portanto, incide sobre os 

dogmas até então vigentes, assentados na repugnância teórica destinada a excluir qualquer 

assertiva que afirmasse algo na ordem psíquica fora do consciente. 
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26 

 

O primado da razão, artifício fundante do pensamento positivista e da ideologia 

cientificista, sofreu assim seu maior revés. A emergência do inconsciente impôs um giro 

ôntico na forma de pensar o fenômeno humano, modificação de que se não poderia furtar o 

Processo Penal. 

 O “despertar” do inconsciente redireciona o discurso científico para a mente humana 

e toda a sua complexidade latente. Neste contexto, o Direito Penal nascido essencialmente 

para produção da dor se depara com um Processo Penal destinado a compreender o psiquismo 

presente neste “jogo da vida” em que o poder de punir se corporifica num único homem que, 

mesmo sem saber, encontra-se refém de pulsões e recalques. 

 Este é o ponto central. 

  A concepção de Freud não pretende opor, dentro do próprio homem, um inconsciente 

caótico em conflito com um consciente ordenado e hígido, mas tão somente buscar a 

diferenciação, na esfera do psíquico, entre um e outro. Não se trata, portanto, de construir um 

horizonte perturbador da inconsciência, mas demonstrar, sob a perspectiva psicanalítica, que a 

essência do psíquico não se localiza na consciência, sendo esta apenas uma de suas qualidades 

imanentes. Em poucas palavras, Freud rompe com a concepção tradicional de subjetividade 

que a identifica com a consciência e é dominada pela razão.
55

 

 Por conveniência, paremos um pouco para fazer uma consideração de caráter 

terminológico. 

 Freud se utiliza da palavra “inconsciente” em dois sentidos básicos: Do ponto de 

vista descritivo (qualidade específica atribuída a um estado psíquico), Freud 56
  trabalha com 

duas concepções de inconsciente; do ponto de vista dinâmico (função específica atribuída a 

um estado psíquico), trabalha com apenas uma. 

 

“Inconsciente foi, em primeira instância, um termo puramente descritivo 

que, por conseguinte, incluía o que é temporariamente latente. A visão 

dinâmica do processo de recalque, contudo, tornou necessário fornecer ao 

inconsciente um sentido sistêmico de maneira que tivesse de ser igualado ao 

recalcado. O que é latente e apenas temporariamente inconsciente recebeu o 
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inconscientes e, em alguns casos, manifestações psíquicas que permanecem abaixo do umbral da consciência” 
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nome de „pré-consciente‟ e, do ponto de vista sistêmico, foi colocado em 

proximidade estreita com o consciente.”   

  
 

 A Psicanálise, ao lidar com as experiências nas quais a dinâmica psíquica tem um 

papel relevante, constatou que existem processos psíquicos ou ideias que, embora não se 

tornem conscientes, são intensos o suficiente para produzir conseqüências que afetam a vida 

psíquica de modo significativo. Tais ideias não podem se tornar conscientes, por uma razão 

simples: há uma força se opondo a isso. 

 Nesta linha de raciocínio, a escuta psicanalítica é capaz de suspender a ação dessas 

forças opositoras, trazendo à tona estas idéias, tornando-as, enfim, conscientes. Em 

Psicanálise, chama-se o estado no qual essas idéias se encontravam antes de se tornarem 

conscientes de recalque.
57

 

 O conceito de recalcamento em Freud vincula-se fundamentalmente ao fenômeno da 

resistência e à sua compreensão em torno da teoria do trauma. 
58

 Em forçada síntese, esta 

teoria consiste na admissão de que as manifestações neuróticas seriam decorrentes de um 

trauma psíquico sofrido na infância provocado por um acontecimento em face do qual o 

sujeito não teria condições de realizar a ab-reação. A hipnose, posteriormente abandonada por 

Freud, visava justamente possibilitar a revivência da experiência traumática e, por 

conseguinte, a ab-reação do afeto ligado a ela. 

 A exclusão do procedimento hipnótico teve como principal escopo fazer com que o 

sujeito se defrontasse com um fato novo que era inteiramente ocultado pelo próprio método 

da hipnose, qual seja a resistência que se expressava pela falha na memória ou pela 

incapacidade de falar sobre o tema caso este lhe fosse sugerido.  
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tornadas inconscientes não foram destruídas nem tiveram sua força reduzida, mas permanecem lutando, a nível 

inconsciente, para se tornarem conscientes”
 
(GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo, Freud e o inconsciente, op. cit. 

p.151). Aponta Garcia-Roza que a diferença singular entre Herbat e Freud reside no fato de que o Herbat não 

teria feito do recalcamento o processo responsável pela chamada clivagem da subjetividade em instâncias 

distintas – sistema Ics. e Pcs./Cs. (GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo, Freud e o inconsciente, op. cit. p.151). 
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 Constatou Freud que sempre que as associações tendiam a se aproximar do 

recalcado, o sujeito não mais conseguia prosseguir com a cadeia associativa, encontrando-se, 

pois, sob o que denominou de domínio de uma resistência.
59

 

 Essa resistência foi interpretada por Freud como o sinal externo de uma defesa cuja 

finalidade era manter fora da consciência a ideia ameaçadora.  

 Nota-se, até o momento, que a concepção freudiana de resistência, própria da 

presença do recalque no psiquismo humano oferece uma base teórica interessante para 

compreender a necessidade de se entrar em contato direto com as experiências traumáticas, 

superando, neste diapasão, os elementos patológicos que perturbam o paciente.  

 Depreende-se, pois, que foi a partir da noção de recalque que a Psicanálise chegou ao 

seu conceito de inconsciente, fornecendo um novo modelo de compreensão. Modelo este que, 

para a presente reflexão, é imprescindível. 

 Fixe-se daqui, como categoria nuclear cunhada ainda na primeira tópica
60

, que há 

dois tipos de inconsciente: o latente capaz-de-se-tornar-consciente e o recalcado incapaz-de-

se-tornar-consciente. Estabelece-se assim, a seguinte terminologia: Consciente (Cs.); pré-

consciente (Pcs.) e inconsciente (Ics.)
61

 

 Certo é que bastam estes contornos básicos para perceber que a investigação 

científica de Freud, aponta para uma complexidade que transforma o modo de compreensão 

de toda a atividade psíquica do homem. Consequentemente, o ser humano – juiz – imerso 

como todos na ambigüidade do próprio inconsciente, não é capaz de entender que o ato da 

percepção racional sequer pode lhe informar a razão pela qual algo está ou não sendo 

percebido. Este é o motivo pelo qual se colocar em ato de gerir a prova já é, por si só, 

problemático ao Processo Penal democrático.  

 A (des) construção da realidade psíquica desde Freud desvendou a forma pelo qual 

deve ser atribuída ao inconsciente a capacidade de processar operações sem o conhecimento 

da consciência.  

 Estabelecer a “natureza psíquica” do juiz – com seus próprios recalques e 

resistências - significa apontar que o ato de poder presente na sentença encontra-se 

influenciado por um complexo de condicionantes psíquicos que, devidamente compreendidos, 
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Sigmund. O Eu e o Id, op. cit. p.31). 
60

 Em forçada síntese, foi na denominada “Primeira Tópica” que Freud descreveu um modelo topográfico que 

compunha o aparelho psíquico em três sistemas: Ics, Pcs, Cs. A “Segunda Tópica”, por ex., de caráter estrutural, 

será elaborada para dar conta dos conceitos de Eu, Super-Eu e Id.  
61

 FREUD, Sigmund. O Eu e o Id, op. cit. p.30. 
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poderão auxiliar na promoção da legitimidade democrática de que deve se valer as decisões 

criminais.  

Para o Processo Penal isto é vital, pois atualmente há novas formas de produção da 

subjetividade que, ao que tudo indica, não passam apenas pelos registros originais da teoria da 

sexualidade ou do recalque. Tratam-se dos desdobramentos psíquicos produzidos pela cultura 

do narcisismo.  

 Retornando à descrição da categoria. Freud estabelece que o Eu - que possui uma 

consciência atada a ele – controla o acesso à motilidade motora, isto é, o escoamento em 

direção o mundo externo das excitações internamente acumuladas. O Eu, em outros termos, 

seria aquela instância psíquica que supervisiona todos os processos parciais que ocorrem na 

pessoa. Diz Freud
62

: 

 

“O Eu se empenha em fazer valer a influência do mundo externo junto ao 

Id e aos propósitos deste, bem como tenta substituir pelo princípio de 

realidade, o princípio do prazer – que reina no Id sem restrições. O papel 

da percepção do Eu é análogo ao da pulsão no Id. O Eu representa aquilo 

que podemos chamar de razão e ponderação, ao contrário do Id que contém 

as paixões”.
63

 

 

 O Eu faz com que determinadas tendências psíquicas sejam excluídas, não só da 

consciência, mas também impedidas de se imporem ou agirem por outros meios. Seria, 

portanto, deste Eu que procedem os recalques de que falei agora pouco. 

 Diante de tal domínio de resistência, o sujeito nada pode saber a respeito do que lhe 

aflige e, ainda que pudesse deduzir – por sentimentos de mal estar – não saberia apontá-la. 

Convidar os sujeitos processuais a repensar-se deste local modifica seriamente a observação 

do ritual judiciário. Se é para vencer a resistência que o Eu possui em sua relação com o 

recalcado que surge a tarefa da Psicanálise, será daqui mesmo que surgirá o interesse do 

Processo Penal justo. 

 Complicando um pouco mais, e é isso que conclui Freud, uma vez que a resistência 

pertence ao Eu e dele procede, também nele encontramos algo que é inconsciente e que se 

comporta exatamente como o recalcado
64

. Mas, “se o Eu fosse apenas uma parcela do Id que, 

devido à influência do sistema perceptivo, transformou-se no representante psíquico do 
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mundo externo, tudo seria razoavelmente simples”.
65

 Por isto, Freud sugere a existência 

dentro do Eu de um patamar diferenciado, denominado de Ideal-de-Eu ou Supra-Eu. 

 Nas palavras de Freud:
 66

 

 
“O Supra-Eu não é apenas um resíduo das primeiras escolhas objetais do Id; 

ele representa também uma enérgica formação reativa contra essas escolhas. 

Sua relação com o Eu não se esgota na advertência: “Você deve ser assim 

(como seu pai), mas engloba também a proibição: “Você não pode ser 

assim (como seu pai); isto é, você não pode fazer tudo o que ele faz, 

algumas coisas são prerrogativas dele”.
67

 

 

 Dentro da concepção psicanalista de Freud, portanto, o Supra-Eu, “quanto mais 

acelerado tiver sido realizado o processo de recalque (por influência de alguma autoridade, de 

dogmas religiosos, de aulas na escola, de leituras), mais dominará o Eu com extrema 

severidade, assumindo a forma de uma consciência moral ou talvez de sentimento de culpa”.
68

 

 O imenso papel exercido pelo ritual no Processo Penal certamente interfere na forma 

pela qual o sujeito lida com o material recalcado e é como Antoine Garapon
69

 chega a dizer: 

“na origem de todo o ritual está um recalcamento, isto é, a rejeição de um impulso ao nível do 

inconsciente. (...) Ajudado por uma tentação, o impulso volta a tornar-se actualidade”. 

 É desta atualidade que o Processo Penal precisa lidar. 

 

1.2.3 Afinal, o “sujeito jurídico” morreu e ninguém avisou? 

 

”Depois que eu me chamar saudade 

Não preciso de vaidade 

Quero preces e nada mais”. 

  

   Nelson Cavaquinho. 
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 A questão aberta pela Psicanálise é prevaricadora, ofende a razão, aponta a 

consciência como o lugar da mentira, do ocultamento, da distorção e da ilusão. 
70

 Sendo o 

campo da palavra, a Psicanálise foge da dimensão do enunciado – típica do discurso jurídico 

– e inaugura a dimensão da enunciação, “onde se manifesta a emergência do sujeito do desejo 

como efeito inconsciente da cadeia simbólica”. 
71

 

 Mas o sujeito jurídico, coberto pelo véu da neutralidade, é outro. Consciência e 

vontade são o seu fundamento ontológico e constitutivo
72

: “ele é visto como um dado natural, 

cuja existência não é objeto de questionamentos (...) um ser consciente, capaz de obedecer às 

normas e optar entre o bem e o mal”. 
73

  

O Direito aproximou-se da Psicologia do Ego e fechou o inconsciente. Desse “atrito 

amoroso”, domesticou o sujeito e o dissolveu na ficção totalitária erigida “sobre a base do 

homo medius, o que significa, na verdade, a negação do sujeito enquanto diferença, enquanto 

singularidade”. 
74

 

 É este o sujeito que se quer cindir. Não se trata de negá-lo enquanto ser consciente, 

mas de adverti-lo da dimensão estruturante da linguagem, da qual incide o desejo inscrito na 

cadeia significante. Agostinho Ramalho
75

 esclarece: 

 

“o critério por excelência desta diferenciação é a posição do sujeito definida 

pelas relações que mantém com a própria estrutura do discurso (...). Com 

efeito, enquanto nessas disciplinas o sujeito é identificado ao eu consciente 

e racional, exterior por definição à estrutura discursiva por ele produzida – 

exterioridade essa, aliás, que lhe possibilita „neutralizar-se‟ pelo menos o 

suficiente para garantir „objetividade‟ ao seu discurso (...) no discurso 

psicanalítico o sujeito é sujeito do desejo (onde nenhuma neutralidade é 

possível), sujeito do inconsciente na medida em que assujeitado à ordem 
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simbólica essa à qual o sujeito é necessariamente anterior e o constitui 

como efeito (e não como causa) de significação, ordem simbólica essa à 

qual o sujeito é necessariamente interior e sobre a qual, por isso mesmo, 

não possui controle. Esse sujeito, tal como a Psicanálise o entende, é um 

sujeito cindido, clivado, intervalar (seu locus na estrutura é entre 

significantes) e distinto do eu, cuja função, aliás, não é cognoscente, mas a 

de oferecer resistência, de resistir a toda verdade, e de portar um 

desconhecimento fundamental que lhe é constitutivo”. 

 

 Tormentoso será descobrir se o discurso jurídico saberá ceder sua vontade de poder. 

No Direito, o “monastério dos sábios” 
76

 arrouba o espírito do saber e nega o próprio 

desconhecimento. Num paradoxo impressionante, o discurso jurídico que aliena, nega a 

própria alienação constitutiva do sujeito e, nesse contexto, suprime o que há de mais 

ineliminável.  

 Warat
77

 colocaria a questão nos seguintes termos: 

 

“Existe um conceito normativo de ciência (determinado pelo discurso 

epistemológico manifesto e por sua racionalidade subjacente) que vai 

delineando algo assim como um sistema de exclusões, que vai configurando 

uma série de dispositivos institucionalmente coativos para a história das 

verdades científicas”. 

 

 O paradigma do nada-querer-saber, típico do senso comum teórico
78

 que mutila a 

crítica ao Direito, lembra aquela noção psicanalítica do recalcado e de seu retorno.  

 A bem da „verdade‟, aponta Agostinho Ramalho
79

, nem sempre a exclusão de outras 

disciplinas acompanha os recortes oferecidos pela teoria do recalque. Na sua visão
80

, 

“sobretudo no que concerne à constituição dos campos científicos, o mecanismo que 

prevalece é o da foraclusão, conceito que Lacan aprofunda a partir da noção de Verwerfung, 

que Freud utilizara para designar uma forma particular e arcaica de recusa da castração” 

 O foracluído, para usar da categoria levantada pelo professor Agostinho Ramalho, 

significa para o Direito justamente a dimensão clivada do sujeito da enunciação, enquanto ser 

desejante.   
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 A vontade de totalidade do pensamento dogmático no Direito, que tem verdadeira 

ojeriza à incompletude, à falta, encontra-se, pois, numa encruzilhada perfeita. 

A Psicanálise, da falta radical e originária, da ausência de um significante primordial a 

partir da qual a ordem simbólica se estrutura
81

 produz uma fratura exposta na ciência jurídica 

que, “como discurso de poder, é sempre obscura, repleta de segredos e silêncios constitutiva 

de múltiplos efeitos mágicos e fortes mecanismos de ritualização” 
82

.  

A insurgência do inconsciente caçoa da aposta do saber jurídico na racionalidade pura 

e simples e o convoca a se pensar na própria lacuna que pretende evitar.  

É sob o prisma das “ausências declaradas pelo simbolismo manifesto do discurso 

jurídico”
 
que deve ser entendida a questão. “Ausências e segredos que se pode começar a 

diagnosticar fazendo presente as relações, que vêm sendo clarificadas pela Psicanálise, entre o 

desejo, o saber e o poder”
 83

.  

Por isso parece estar com razão Luis Alberto Warat
84

 quando afirma que “para fazer 

funcionar uma sociedade democraticamente precisamos alterar as dimensões simbólicas e o 

imaginário que consagra o Estado como uma instância de censura, do segredo e do silêncio”, 

o que só poderá ser feito denunciando a própria existência declarada da falta.  

A afirmação do silêncio pelo Direito passa, portanto, a ser entendido como a 

manifestação negativa daquilo que o discurso jurídico pretende recalcar (a função censora da 

lei e do Estado e, principalmente, ao que aqui interessa, o produto político ideológico das 

opções tomadas pelo poder).  

Não é por menos que a articulação transdisciplinar, mormente com a Psicanálise, 

produz um esburacamento sem precedentes no Direito. O discurso que silencia a história e o 

político cerca o saber jurídico e produz instituições “sem nome”. O resultado é a formação de 

um olhar cujo efeito totalitário disciplina a produção social da subjetividade e enterra o 

sentido democrático do Processo Penal. É isto que se quer mudar. 

 

1.3 Pelo olhar de Jung: inconsciente coletivo e os arquétipos no Processo Penal 

 

“... quantas coisas perdidas e esquecidas no teu baú de espantos...” 

      Mario Quintana. 
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O desejo da mediação transdisciplinar permite ouvir o que a teoria junguiana tem a 

dizer
85

. 

Para Jung, as considerações levadas a efeito por Freud, embora ofereçam uma 

indicação precisa sobre as tendências infantis reprimidas no inconsciente e, nesse contexto, a 

teoria do trauma constitui um substrato relevante para entender os mecanismos de resistência, 

haveria no inconsciente, um outro aspecto responsável por incluir não apenas os conteúdos 

reprimidos, mas “todo o material psíquico que subjaz a consciência”.
86

  

 No inconsciente concebido por Jung, habita aquele material reprimido apontado por 

Freud, assim como todos os outros componentes psíquicos subliminais. Por isso o 

inconsciente – na psicologia junguiana -, compreende o inconsciente pessoal e o inconsciente 

coletivo. 

 A especificidade da teoria proposta por Jung reside justo na concepção de que há 

mais no psiquismo humano do que as repressões motivadas por ordem pessoal. Há, dessa 

forma, um material que embora semelhante aos conteúdos pessoais anteriores em seu aspecto 

formal, parece conter indícios de algo que ultrapassa a esfera meramente pessoal. 

Jung possui vários exemplos de manifestação de uma concepção primitiva indicativa 

de uma mentalidade arcaica, o que lhe induz a fazer uma distinção quanto ao material 

inconsciente muito diversa daquela feita por Freud entre “pré-consciente” e “inconsciente”. 

Os estudos da escola Suíça, portanto, indicavam para a existência de delírios vivenciados pelo 

sujeito, cujos sonhos apontavam para longe do material reprimido típico da história de vida 

pessoal.  
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A impossibilidade do método associativo em dar conta de todas as significações 

fortemente presentes nas alucinações e neuroses de seus pacientes, certamente constitui a 

mola propulsora da clara distinção forjada por Jung entre aquilo que veio a denominar de 

inconsciente pessoal e inconsciente coletivo
87

. 

A sua abordagem pode oferecer um substrato teórico importante à conclusão de que o 

inconsciente humano preserva também uma forte „memória‟ histórica.  

Não por outro motivo, o inconsciente coletivo tem origem anterior ao material 

reprimido na vida pessoal e apresenta uma estrutura psíquica herdada da evolução da 

humanidade, renascida em cada sujeito, contendo, portanto, padrões de funcionamento que 

dão à nossa espécie qualidades específicas. 
88

 

Independente dos exemplos citados por Jung e toda a cadeia de atribuição simbólica 

conferida em seus estudos analíticos, o fato é que suas indicações apontam à existência no 

imenso espectro do inconsciente coletivo, de práticas próprias da tradição cultural, o que se 

pode fazer incluir a tortuosa aplicação do poder punitivo. 

A diferença entre o material típico do inconsciente pessoal e os vestígios históricos do 

inconsciente coletivo é, portanto, salutar na obra de Jung e é o que interessa sublinhar aqui.  

Aponta Nise da Silveira
89

 que no inconsciente pessoal estão incluídas as percepções e 

impressões subliminares dotadas de carga enérgica insuficiente para atingir o consciente; 

combinações de idéias ainda demasiado fracas e indiferenciadas; traços de acontecimentos 

ocorridos durante o curso da vida e perdidos pela memória consciente e, principalmente, 

grupos de representações carregados de forte potencial afetivo, incompatíveis com a atitude 

consciente. 
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 No inconsciente pessoal os materiais psíquicos contidos se caracterizam, em parte, 

por aquisições derivadas da vida individual e em parte por fatores psicológicos, que também 

podem ser conscientes, no coletivo repousa a ideia de um princípio inconsciente e teleológico 

subjacente que rege o mundo
90

.   

 Quer se trate ou não de uma memória inconsciente - fruto de um pensamento 

vivenciado em alguma parte (criptomnésia) -, o fato é que Jung demonstra o quanto é comum 

surgir no inconsciente de uma pessoa civilizada uma imagem autêntica e primitiva, capaz de 

produzir um efeito vivo. “Nessa imagem nada há que possa ser considerado “pessoal”; trata-

se de uma imagem totalmente coletiva, cuja existência étnica há muito é conhecida”.
91

 

 Dessa forma, a construção de uma imagem histórica que se propagou universalmente 

se reintroduz na existência através de uma função psíquica natural.
92

 

 

“Do mesmo modo que o indivíduo não é apenas um ser singular e separado, 

mas também um ser social, a psique humana também não é algo isolado e 

totalmente individual, mas também um fenômeno coletivo. E assim como 

certas funções sociais ou instintos se opõem aos interesses dos indivíduos 

particulares, do mesmo modo a psique humana é dotada de certas funções 

ou tendências que, devido à sua natureza coletiva, se opõem às necessidades 

individuais.” 
93

 

 

 A função a que faz alusão Jung
94

 é precisamente a psique coletiva, por sua vez 

responsável por compreender as “parties inférieures das funções psíquicas, isto é, a parte 

solidamente fundada, herdada e que, por assim dizer, funciona automaticamente, sempre 

presente ao nível impessoal ou supra pessoal da psique coletiva”.  

 Suas idéias não devem ser marginalizadas como exemplo de um misticismo 

desvalorável positivamente. A tese de Jung pode oferecer alguma contribuição, segundo seu 

próprio lugar de observação, à constatação de que a tradição cultural punitiva no mundo 

ocidental é capaz de impregnar o inconsciente coletivo dos sujeitos com a mensagem 

autoritária.  
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 É como se a fogueira inquisitiva permanecesse em brasas no inconsciente coletivo, 

atestando o fato de que – além dos componentes pessoais –, o inconsciente é também supra 

pessoal e, como tal, atua sob a forma de categorias herdadas. 

 É plausível aceitar, sob este ponto de vista, que há algo a habitar os níveis mais 

profundos do inconsciente, instaurando conteúdos coletivos relativamente ativos no 

psiquismo no homem ocidental e, consequentemente, no julgador, imerso que está no mundo 

do ritual judiciário que o leva a reviver a cada dia a simbologia que lhe aproxima do lastro 

histórico inquisitivo no Processo Penal. 

 O ato de julgar, emprestando dos olhos de Carl Gustav Jung, não poderia eximir a 

sua dimensão daquela força supra pessoal que descansa no inconsciente. 

 No espaço judiciário, ou fora dele, a “vida crua” do ser humano continua a mesma. 

Artífice das condições de sua existência e refém de uma infinita capacidade de pensar, o 

sujeito fraciona o tempo e projeta-se no futuro. O problema, porém, diria Mario Quintana, é 

que “o passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente”.
95

  

 Não é difícil entender, portanto, por que as categorias herdadas - construção de uma 

determinada imagem histórica que se propagou universalmente – poderiam acabar se 

reintroduzindo no sujeito julgador.  

 É como nos lembra muito bem Luis Gustavo Grandinetti96 

 

“nessa travessia rumo ao objetivo traçado ou ao futuro projetado, em que 

introduz modificações nas condições materiais de sua existência, as 

incertezas e as vicissitudes do caminho obrigam, instintivamente, a 

estabelecer vínculos com o passado, como âncoras que são lançadas ao mar 

para não deixar a embarcação se perder. Progride-se rumo ao futuro, mas 

com os pés assentados na tradição do passado que importa e que é, de algum 

modo, significativo”. 

 

 

 Nesse universo complexo de superposição temporal, o „agora‟ se encontra atingido 

por inúmeras categorias do passado, sem o conhecimento racional da pessoa. A este 

fenômeno, que retomarei posteriormente, toma-se emprestado a precisa expressão de Rui 

Cunha Martins
97

: paradigma de simultaneidade. 
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 O diálogo que une do passado à projeção do futuro assume na prática jurisdicional 

contornos nítidos que, embora possam escapar daquele senso comum teórico denunciado por 

Luis Alberto Warat, condicionam de sobremaneira as dimensões do julgamento. 

 A rica história da ciência jurídica, aliada à construção de um espaço simbólico e 

ritualizado, promove constantemente este retorno ao passado e, muito provavelmente por isto, 

mostra-se como o campo ideal para a eclosão dos mais variados mitos. Não por outra razão, a 

transmissão ritualizada do mito aparece no direito para impor, de uma maneira simbólica, 

determinadas crenças.
98

 

 A constatação é salutar, pois, conforme indica Luis Gustavo Grandinetti, os mitos – 

frequentemente concebidos como a tradição alegórica de um fato histórico – fornecem 

pensamentos conceituais que balizam o comportamento do julgador.
99

 

 Dentro deste contexto, ainda tomando como fundamento a perspectiva de Jung, os 

mitos, carregados de significação simbólica, projetar-se-iam nos arquétipos
100

, intervindo no 

processo de formação dos conteúdos conscientes, regulando e modificando a forma de pensar 

o Processo Penal. 

 O arquétipo, por sua vez, segue a tendência do inconsciente a se personificar e, por 

isso funda-se numa determinada situação histórica, permanecendo pronto para ser ativado na 
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psique coletiva ou individual
101

. Aqui reside a relação entre o „arquétipo do inquisidor‟ e o 

ritual judiciário
102

.  

 Os conteúdos arcaicos coletivos e sua influência colossal sobre a consciência 

constitui um ponto central da Psicologia analítica de Jung. Em 1916, havia alertado para algo 

que parece bastante atual:  

 

“Nos dias de hoje, estamos presenciando novamente o levante das forças 

destrutivas inconscientes da psique coletiva. O resultado foi um morticínio 

em massa, sem precedentes. Pois o que o inconsciente buscava era 

exatamente isso. Na fase precedente, a posição do inconsciente tinha sido 

indevidamente fortalecida pelo racionalismo da vida moderna e 

submergindo, assim, a função irracional no inconsciente. Uma vez que esta 

função passe para o inconsciente, sua ação torna-se tão devastadora e 

irresistível como uma doença incurável, cujo foco não pode ser extirpado, 

porque é invisível”.103 
 

 O arquétipo, por ser uma realidade psíquica, é vivificado pelo sujeito, atuando 

livremente nas predisposições humanas mais típicas como o ato de sentir, pensar e agir
104

.  

 

1.3.1 O reativamento incessante do Arquétipo do Inquisidor na roda viva do ritual 

judiciário 

    

“Embora o processo seja o teatro natural da justiça, pode ser igualmente o 

seu túmulo: eis o drama da justiça. (...) A literatura compreendeu-o muito 

antes dos juristas, pelo que, quanto a isso, a tragédia ensina mais ao juiz do 

que a filosofia”.       

   

              Antoine Garapon. 
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 O ritual judiciário incorpora ao processo inúmeros vestígios arcaicos que projetam o 

indivíduo à outra dimensão espacial e temporal. Não por outro motivo, sob o olhar de Jung, é 

possível ponderar que a vida simbólica do julgamento seria o resultado do desejo de propiciar 

a permanência dos lastros históricos, favorecendo o reativamento incessante dos arquétipos. 

 O retorno ao passado, portanto, gravita sobre o evento de julgar, tornando o processo 

o “enraizamento principal do direito na vida, a experiência estética da justiça, um momento 

essencial em que o justo ainda não se encontra separado do vivo e em que o texto do direito 

está ainda mais próximo da poesia do que da compilação jurídica”.
105

   

 A reconstrução da cadeia simbólica no processo é extremamente difícil e, 

seguramente, pode apresentar semelhanças questionáveis dependendo da atribuição de sentido 

extraído pelo observador. 

 Interessante a explicação de Antoine Garapon106, na linha do que aponta Paul Ricoer:  

 

“realizar um rito é fazer qualquer coisa com a força. Sem força, não há 

poder; eis por que é que as duas histórias do político e do simbólico são 

inseparáveis. A força capta-se, afasta-se e conserva-se dificilmente. O 

símbolo associa, daí a necessidade de reconstruir essa cadeia de associações 

que o torna significativo”. 

  

 O simbolismo judiciário
107

, a começar pelo espaço que confina o sagrado, flerta com 

inúmeros elementos mitológicos e congrega variadas referências históricas aos seus domínios, 

convidando ao regresso do passado. Das casas de Justiça da Idade Média aos Palácios da 

Justiça contemporâneos muitos registros simbólicos permanecem intactos
108

.  

 Garapon
109

 indica que os juízes foram os primeiros destinatários dessa força 

simbólica. “A imagem de cristo, por exemplo, emergiu por detrás do seu assento, criando um 

eixo de simetria que orientou progressivamente o espaço judiciário”. A ideia, explica 

Garapon, era “recordar a todos – a começar pelo juiz – que os fundamentos da justiça são 
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exteriores ao mundo terrestre e que Deus ao reservar para Si o julgamento final das coisas e 

das pessoas, garante o seu bom funcionamento”
 110

.  

 A este respeito, salienta Robert Jacob
111

: 

 

“O teatro da audiência é construído em função de uma representação da 

delegação divina que se manifesta pela sobreposição do corpo do juiz e da 

imagem de cristo. A distribuição do espaço, papéis e das funções e os gestos 

do debate judiciário ganham sentido quando relacionados com esse eixo 

principal”.  

 

 O processo de laicização, porém, atinge o âmago da simbólica judiciária que, por sua 

vez, constrói, em si, um referencial de legitimação. Em algumas salas de audiência
112

, Cristo 

permanece cravado na parede, mas a justiça “só pode contar com a sua própria grandeza, que 

se impõe pelo terror”. 
113

 

 De qualquer forma, ainda se observa facilmente vários resquícios de sua origem 

simbólica, tal qual a hierarquização do espaço que eleva o assento do juiz ao ponto mais 

próximo da divindade e, consequentemente, evoca a busca de um contato entre o homem e o 

céu para a garantia de uma revelação acertada da decisão.
114

 

 Descreve Garapon115 a este respeito que  

 

“já em Roma, o rei só podia fazer justiça sentado sobre o seu assento e 

invergando as insígnias de sua função. O assento, por si só, representava o 

local propício e necessário à justiça. Na Índia védica, a função judiciária do 

rei utilizava um trono especial, o qual representava a imagem do mundo. Na 

África, o chefe da tribo, quando julga, é muitas vezes o único que não se 

senta no chão da divisão, mas sim sobre um divã majestoso.”  

  

 A construção de um sagrado propriamente judiciário, portanto, nunca abandonou 

sua matriz histórica, mas antes a incorporou numa linguagem aparentemente sub-reptícia.  

 Afinal, “no símbolo, forma, força e significado estão intimamente ligados. A ação do 

símbolo não é de ordem racional e semântica, como é a do discurso. O símbolo pertence ao 

registro do reconhecimento e da associação. O símbolo mostra, mas não se demonstra; 

assimila, mas não se deduz”.
 116
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 O grande salto de compreensão encontra-se justamente aqui. É preciso reconhecer 

que o símbolo não produz simplesmente um sentido consciente, ele age dentro de nós. A ação 

do ritual judiciário na vida psíquica do juiz não poderá ser experimentada racionalmente e, 

deste modo, sobrevive na experiência emocional do espaço judiciário. 

 Com esta estratégia, o Tribunal erige-se como um espaço sagrado poderoso, que 

influencia o inconsciente das pessoas e do próprio magistrado. Ao vestir a máscara do juiz 

penal, o sujeito integra a persona à sua pele e entra definitivamente no arquétipo. 

  Considerando a raiz histórica da simbologia judiciária, não seria de assustar que o 

arquétipo escolhido fosse mesmo o do inquisidor. Afinal, basta lembrar que o latim – 

constantemente utilizado como a linguagem técnica no espaço judiciário - é uma língua 

sagrada próprio da liturgia católica e é capaz de enraizar o discurso para fora da vida imediata, 

remetendo para um além temporal, para um período fundador do direito
117

. 

 Neste contexto, é natural que o Processo Penal remeta a um ambiente simbólico 

específico. E assim o é, fundamentalmente por que 

 

 “toda a vida do inconsciente coletivo foi canalizada para as ideias 

dogmáticas de natureza arquetípica, fluindo como uma torrente controlada 

no simbolismo do credo e do ritual. Ela manifesta-se na interioridade da 

alma do católico”.
 118

 

  

 Sem dúvida, os arquétipos – fincados em vestígios históricos - necessitam do poder 

simbólico do ritual judiciário para se reativar na realidade psíquica.  

 Note-se o papel da toga, por exemplo. Garapon, partindo das considerações de J. 

Boedels, indica que a sua origem remete-se a veste do sumo sacerdote de Jerusalém, que 

chegou à República de Veneza via Bizânico até acabar influenciando todos os tribunais da 

Europa. Na Idade Média, o juiz usava a toga o dia inteiro, mesmo em casa.
119

 

 A toga foi um dos instrumentos construídos para compor o desejo dos juízes de 

igualar em dignidade, pela força do símbolo, à nobreza. Com ela, a monarquia afirmava o seu 

poder. Na França, por exemplo,  

 

“a gente do foro recebia o seu hábito diretamente das mãos do rei. 

Materializava-se assim o princípio pelo qual a justiça é o atributo essencial 

dos soberanos. Se o rei delega aos magistrados a responsabilidade de fazer 

justiça, estes devem usar os mesmos hábitos do primeiro”.
120
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 Dar a toga para o magistrado foi essencial para “atenuar a oposição entre a origem 

real e a origem clerical do traje judiciário, já que a veste que o rei recebia no dia da sagração – 

a mesma que depois concedia aos presidentes do parlamento – era um traje religioso”.
121

 

 A permanência do rito judiciário é tão forte que, mesmo o banimento da monarquia 

pela Revolução liberal burguesa, não foi capaz de livrar a sobrevivência simbólica que marca 

a utilização da toga pelos juízes. 

 A vinculação entre a história do traje judiciário e a realização da sagração, na linha 

da escuta oferecida por Carl Gustav Jung, constitui um dos fatores primordiais ao regresso 

incessante do arquétipo do inquisidor no Processo Penal contemporâneo. Antoine Garapon 

não nos deixa esquecer. E adverte:  

 

“O plural de majestade e a denominação de “palácio” bastam para nos 

convencer disso mesmo. O palácio da justiça é a morada simbólica e 

descentralizada do soberano. Todos os magistrados são parte, ao usarem a 

sua vestimenta, dessa soberania. (...) Mediante essa distribuição do traje, o 

corpo do soberano adquire as proporções de um corpo místico, sendo a 

vestimenta garante da subsistência deste último para além da vida e da morte 

individuais. (...) Na realidade, o traje judiciário cobre um duplo corpo: o 

próprio corpo do personagem que o veste e o corpo invisível do social”. 
122

 

  

 Com a toga, o sujeito – integrante comum da sociedade – veste os deveres do cargo e 

se presume pronto para enfrentar o papel social que lhe cabe. Nesse momento, a tradição 

histórica do poder punitivo exercida pelo magistrado em nome do soberano lhe é introjetada. 

O sujeito coloca a máscara e entra definitivamente no arquétipo. 

 A “encarnação” do arquétipo pelo magistrado lhe dá a ilusão de que “o uso da 

violência legítima não irá sujar as mãos de quem a exerce, visto esse uso ser autorizado pelo 

ritual; que a toga saberá proteger aqueles que a usam de qualquer conluio com o criminoso e 

de qualquer confusão com o horror do crime”. 
123

 

 A sensação de onipotência e proteção suscita um sentimento de superioridade no 

julgador que vai terminar com o escoamento da tensão narcísica sobre o acusado, o que será 

retomado em pouco tempo
124

. 

 Por ora, interessante perceber que o vestir-se com a máscara do papel social histórico 

permite que a persona fique tão valorizada a ponto de identificar-se com o Eu.  
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 Nesse momento chave, o sujeito se confunde com o seu cargo e vira refém de sua 

própria inflação psíquica. Em definição precisa, Nise da Silveira125 observa que:  

 

“Para estabelecer contatos com o mundo exterior, para adaptar-se às 

exigências do meio onde vive, o homem assume uma aparência que 

geralmente não corresponde ao seu modo de ser autêntico. A essa aparência 

artificial Jung chama de persona, designação muito adequada, pois os 

antigos empregavam esse nome para denominar a máscara que o ator usava 

segundo o papel que ia representar.” 

 

 Os moldes da persona são recortes tirados da própria psique coletiva e, portanto, 

apenas aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma disso. 

 É exatamente como descreve Garapon
126

 quando afirma que “o corpo do sujeito 

torna-se uma superfície ativa que age por si mesma e que o faz agir. O ator é apenas um só 

com a sua vestimenta, a qual confere a sua forma e a sua razão de ser social”.  

 Ao vestir a máscara, o sujeito se despersonaliza. Em outras palavras, 

 

“Trata-se de permitir a quem a ostenta de mudar de pele e de dar a si mesmo, 

e até a outros, a impressão de ter estado na pele de qualquer outro, sendo 

esse outro, aliás, muitas vezes, um „tipo‟ cuja generalidade permite 

numerosas variações em torno de um mesmo arquétipo”. 
127

 

  

 A inflação da persona funde o magistrado em suas roupas talares e fragiliza a rigidez 

da psique. Dessa forma, na medida em que a psique coletiva constitui a base da personalidade, 

é possível que possa vir a esmagá-la, intensificando a importância do ego e conduzindo o 

indivíduo a uma patológica vontade de poder, tudo na tentativa de assegurar o arquétipo 

fornecido pelo inconsciente coletivo. O próprio Jung esclarece de forma brilhante: 

 

“Se eu me identificar com meu cargo ou título, comportar-me-ei como se 

fosse o conjunto complexo de fatores sociais que tal cargo representa, ou 

como se eu não fosse o detentor do cargo, mas também, simultaneamente, a 

aprovação da sociedade. Dessa forma, me expando exageradamente, 

usurpando qualidades que não são minhas, mas estão fora de mim. L‟état, 

c‟est moi, é o lema de tais pessoas.(...) Na psique coletiva abrigam-se todas 

as virtudes específicas e todos os vícios da humanidade e todas as outras 

coisas”. 
128
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assevera Jung - constitui uma exigência psicológica imprescindível a dar conta da irremediável atenção que 

devemos conferir a individualidade se não quisermos que seja ela sufocada pela força superior do coletivo.   
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 GARAPON, Antoine. Bem julgar. op. cit. p. 86. 
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 JACOB, Robert in La Nudité Humaine apud GARAPON, Antoine. Bem julgar, op. cit. Pg. 86 
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JUNG, Carl Gustav.  Os arquétipos e o inconsciente coletivo. op. cit. p.24. 
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 A inflação da persona remete o Processo Penal para um cenário desalentador, pois, 

como visto pelos olhos de Jung, os arquétipos não são inertes ou estão mortos, mas, muito 

pelo contrário, formam entidades vivas que exercem sua força de atração sobre a consciência. 

 Para tanto, basta observar o que frequentemente ocorre quando se entrega a gestão do 

fato histórico ao julgador, qual seja a insurgência de um arquétipo que destina sua própria 

„vida‟ à obtenção de uma mítica verdade e, uma vez impelido por sua tendência a martirizar, 

atira o acusado na fogueira do clamor público e da histeria punitiva.  

 Por isso, a decodificação das forças profundas do inconsciente coletivo pode auxiliar 

na compreensão da forma pela qual o julgador pensa a prova no processo, afinal, quanto mais 

a persona aderir à pele do “juiz-ator”, tanto mais dolorosa será a operação psicológica para 

despi-la. 

  

1.3.2 E agora? O confronto com a sombra 

 

“A sombra é uma parte viva da personalidade e por isso quer comparecer de 

alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando ou torná-la inofensiva 

através da racionalização. (...) mais cedo ou mais tarde, as contas terão que 

ser acertadas”.  

Jung 

 

 A decodificação dos lastros históricos presentes no inconsciente e, portanto, na 

mente do juiz criminal, chama a atenção para os componentes coletivos da psique humana, 

permitindo ao mesmo tempo conduzir o sujeito à sua totalidade e blindar as “tendências 

medievais” do julgador no curso do Processo Penal.  

 A busca pela desmistificação da força inconsciente que afeta a forma de agir e pensar 

o processo criminal, na medida em que confronta o consciente com os componentes ocultos 

do inconsciente coletivo - ainda para falar do local em que está Jung
129

 - cumpre um processo 
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 JUNG, Carl Gustav. O eu e o inconsciente. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 18/23. É oportuno indicar as 

considerações de Jung no sentido de que o processo de assimilação do inconsciente produz fenômenos 
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autoconfiança exagerada, enquanto outros se sentem deprimidos diante da descoberta dos conteúdos do 

inconsciente. A observação analítica conduz à conclusão de que a primeira espécie de pacientes assume uma 

responsabilidade onipotente frente ao inconsciente, enquanto os outros abandonam a responsabilidade, numa 
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individuais (presunção). Como visto, o interessante desta descrição é que o fenômeno da inflação psíquica não é 
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de individuação orientador do amadurecimento da personalidade, auxiliando na realização de 

um sujeito específico e inteiro. 

 O processo de individuação não significa impor um desenvolvimento linear, mas sim 

um movimento que conduz a um novo centro psíquico – si mesmo (self)
130

. Em poucas 

palavras, quando o consciente e o inconsciente ordenam-se em torno do si-mesmo, a 

personalidade completa-se, razão pela qual o desvendar dos impulsos coletivos - 

inconscientes do julgador, oferece um giro específico em sua própria evolução pessoal
131

. 

  Esta compreensão permite constatar a influencia dos fatores inconscientes na forma 

de agir e pensar, construindo mecanismos limitadores da impulsão invisível da psique 

coletiva. Assim, é possível formatar uma postura crítica do comportamento do julgador e, 

consequentemente, do poder que possui na determinação do sofrimento pelo direito criminal. 

 Em termos de Processo Penal este reconhecimento possui um valor incomensurável. 

A individuação, portanto, é um conceito fundamental ao desenvolvimento da personalidade e 

foi empregado por Jung para designar a tendência instintiva que tem o homem em realizar as 

suas potencialidades inatas, distinguindo-se, definitivamente, do material coletivo. 
132

 

O retorno à totalidade, é preciso dizer, impõe ao julgador algumas etapas árduas
133

. A 

mais relevante refere-se àquela necessidade de despojamento da persona, afinal a meta da 

individuação “não é outra senão a de despojar o si-mesmo dos invólucros falsos da persona, 

assim como do poder sugestivo das imagens primordiais”
134

. 

A este propósito, aponta Lídia Prado135 que: 

 

“Retirada a máscara social, surgirá o nosso lado escuro, onde residem os 

aspectos desagradáveis, assustadores, ou não aceitos pelo ego. É a nossa 

sombra, que, além desses aspectos, contém qualidades que não se 

                                                                                                                                                                                     
apenas provocável pela análise, mas ocorre na vida cotidiana, justamente nos casos de intensa identificação entre 

o homem e o cargo que ocupa, fato facilmente perceptível na postura de alguns julgadores.  
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 Explica Jung que os processos inconscientes se acham numa relação compensatória com relação à 

consciência, complementando-se mutuamente para formar uma totalidade: o si-mesmo. De acordo com a 
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 PRADO, Lídia. O juiz e a emoção. op. cit. p.33.  
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 JUNG, O eu e o inconsciente. op. cit. p. 50. 
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 A outra etapa impõe o reconhecimento do arquétipo do animas/animus, responsável por conciliar os opostos e 

promover uma verdadeira adaptação do interior individual. 
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 PRADO, Lídia. O juiz e a emoção. op. cit. p.34 
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desenvolveram em razão de condições externas desfavoráveis ou porque o 

indivíduo não contou com energia suficiente para enfrentar as convenções 

sociais”. 

  

O contato com este lado da personalidade é fundamental no sentido de expandir a 

consciência e evitar o pior, qual seja: a projeção sobre outra pessoa. Isso ocorre, 

frequentemente, naqueles casos de inflação da persona em que o juiz – identificado com a 

função histórica do cargo – ofusca a sua consciência, vivendo da adaptação arquetípica do 

inquisidor. 

A consequência resulta na crença pelo magistrado de que o “mal só existe no réu, fraca 

criatura, que vive num mundo diverso do seu. Essa crença pode acentuar-se em função do 

isolamento e do autoritarismo de vários juízes ao longo da história”.
136

 

A relação com o “outro”, típico da construção de um atuar que nega o “julgamento de 

si” e prepara o terreno para o escoamento da tensão pulsional sobre o acusado será trabalhado 

com enfoque diverso das categorias fornecidas por Jung.  

As construções próprias da psicologia analítica de Jung permitem conduzir o julgador 

ao contato com seus conteúdos sombrios, após o despojamento da persona, podendo levá-lo a 

uma menor projeção e, portanto, a uma maior consciência de seu condenado interior. 
137

 O 

Processo Penal democrático depende deste reconhecimento. 

 

2. O SINTHOMA POLÍTICO DO PROCESSO PENAL: REGIME DE PODER E AS 

MÃOS DO JULGADOR 

 

“Em Psicanálise, quando falamos de sintoma, entendemos com isso um 

elemento passível de dissolver-se ou, supostamente, desaparecer, suspender-

se, ao passo que sinthoma designa o elemento que não pode desaparecer, que 

é constante. Em outras palavras, a chamada nova clínica psicanalítica é uma 

teoria do incurável”. 

       

Jacques-Alain Miller. 
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 Lídia Prado lembra que “o pecado original do ser humano é a capacidade de fazer sombra, o que obriga o ego 

a um constante trabalho para contatar e elaborar conteúdos inconscientes. Na medida em que o homem fica mais 

civilizado, seu lado sombrio – pagão e instintivo – torna-se acentuado em igual proporção”. PRADO, Lídia. O 
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inconsciente coletivo. 
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2.1 “Esconderijos do tempo”: a incursão ao passado 

 

 “Pocas lecciones son más conmovedoras, como expresión del esfuerzo del 

hombre por elevarse – escribe Soler – como la de tomar una institución 

jurídica y recorrer habia atrás su cauce vivo; ver cómo una larga 

acumulación de sufrimientos, crueldades y injusticias va limando las 

palabras, cambiándolas, alterando los conceptos, distintiguiendo 

situaciones”. 

 

Vélez Mariconde. 

 

A memória não prescreve. 

Em uma ciência destinada a conviver com a reprodução da dor e a ritualização do 

sofrimento, perceber a reminiscência autoritária cravada pela história significa muito. Afinal, 

“quando parte da memória é cancelada, o saber que vive num eterno presente se degenera”
138

. 

Fenômeno social, histórico e cultural que integra o marco da experiência humana, 

produto inerente à interação comunitária, a tradição remete a um marco temporal denunciador 

da sua historicidade. Em poucas palavras, é o “fio condutor que une o passado e o 

presente”
139

. 

 

“La tradición significa, en primer lugar, una superación de las limitaciones 

espacio-temporales que afectan la experiencia individual, es decir, es una 

originaria apertura al mundo humano. En segundo lugar, ella es una de las 

formas inmediatas de inserción del hombre en los procesos de la historia, la 

cultura, y de las instituciones sociales, morales y jurídicas. Por último, la 

tradición constituye una parte necesaria del marco perceptivo humano”.
 140

 

 

A tradição, portanto, deve ser concebida como um repertório de elementos culturais 

que se projetam no tempo, tem como objeto as crenças, saberes, disposições sociais e 

instituições, que formam um patrimônio cultural específico.
141

 É deste patrimônio cultural em 

matéria processual penal que a tradição inquisitiva extrai e projeta sua particular forma de 
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pensar a si e de instituir o local do outro no mundo. Neste lugar, “dorme acordado” o 

“inconsciente inquisitivo”.   

A processualidade do saber penal arranca da historicidade seu movimento e conexão, 

construindo um círculo processual de constante flerte com o passado. Esta relação de 

interação, historicidade e permanência de determinada forma de agir e ver, no caso do 

Processo Penal fincado na tradição autoritária das práticas punitivas, funda as bases de uma 

estrutura processual que remete o julgador a um cenário intermitente de adesão subjetiva à 

barbárie
142

.  

Isso é fundamental entender. A tradição inquisitiva, base do pensamento autoritário 

fornece um repertório de significantes que constitui um patrimônio antidemocrático 

disponível na atualidade. Por isso, ao avançar no próximo capítulo sobre as características da 

sociedade contemporânea, refém do consumismo narcísico que descarta o outro, será possível 

observar porque, no ritual simbólico do julgamento criminal, a fogueira da “expiação” nunca 

se apagou completamente. 

Esta constitui a principal razão pela qual a gestão do fato histórico pelo julgador deve 

ser severamente restringida no Processo Penal. Enquanto a tradição inquisitiva remete o juiz à 

época em que se pensava possível extrair a verdade dos fatos, a moderna sociedade neoliberal 

institui o consumo do Direito Penal como meta de satisfação das angústias sociais, 

transformando o julgador em secretário de segurança pública, bastião da “guerra contra o 

crime”.  

O efeito é trágico: derrama-se o passado autoritário no presente democrático, 

instituindo um ambiente propício à descarga da pulsão de destruição sobre o outro, que na 

fixação moderna pela ordem, passa a ser entendido como a sujeira a ser varrida. 

Des-velar a relação entre o Processo Penal, dever de contenção do poder (instrumento 

para a redução de danos) e mecanismo de interdição à satisfação do desejo punitivo passa a 

ser a única forma de evitar que a tradição autoritária tatuada no senso comum teórico dos 

juristas elimine o foco de resistência crítico, forjando a fuga pelo tomento penal. 
143
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Arrancar o véu que suprime a história e esconde o tempo permanente é, portanto, a 

missão do discurso jurídico que tem na democraticidade a sua razão de ser. A partir daí, 

qualquer mecanismo ilusório que esconda da instituição seu próprio registro cairá por terra 

como um castelo de cartas. 

A incursão na história atesta aqui sua importância e é por esta razão que o Direito 

deverá com ela promover um dos mais sérios diálogos
144

. Toda atenção é pouca, pois a 

própria história será também a história dos discursos de poder, organizados pelo Estado. 

E é assim porque a língua oficial do Estado tornou-se o principal agente da cultura 

totalitária, um instrumento à manipulação dos sujeitos e disciplina dos desejos singulares
145

. 

Neste local, emergiu um ente concebido como um verdadeiro “operador totêmico, quer dizer, 

um coágulo de ficções e fetiches, um condensador significativo, um ”topos lógico” que 

mobiliza as crenças para a produção de desejos, poderes e saberes dominantes. ”
 146

 

O Estado como discurso de poder, na linha do que defende Luis Alberto Warat, atua 

como produtor de subjetividade, cuja única saída é o caminhar de uma consciência crítica 

pautado pela forma social democrática.  

A construção dos desejos sociais que desembocará na formulação de um imaginário 

punitivo e no dogma da pena como centro nervoso do Estado Penal é fruto deste discurso 

oficial.  

O “saber do Estado” fulmina a memória das instituições para despojar o povo de sua 

“participação política”.
147

 Esta é uma premissa fundamental que, infelizmente, não é 

alcançada pela maioria das pessoas. E a razão é relativamente clara: por brotar no seio de um 

forte ambiente ideológico, o senso comum teórico em matéria penal e processual penal 

persevera pela reprodução do instituído e de sua legitimação.  

                                                                                                                                                                                     
do medo coletivo. Sobre o ponto, cf. KARAM, Maria Lucia, A esquerda punitiva In: Discursos sediciosos: 

crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro: Relume/Dumará, ano 1, n.1, 1 º sem. 1996 .pp.72-92  
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Não por outra razão, arrebata Foucault
148

: “o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 

qual nos queremos apoderar”. 

 O discurso jurídico, - como lembrou certa vez Luis Gustavo Grandinetti
149

 - tem uma 

parcela do Poder só pra reproduzir suas verdades (Poder Judiciário), facilitando a criação de 

um campo de impenetração propício ao estabelecimento de inibições e silêncios de outros 

discursos. Este sistema de interdições é o que se quer superar com a Psicanálise e a incursão 

na História. 

 Nesta gramática inconsciente de produção subjetiva, a relação entre o regime de poder 

e o Processo Penal é silenciada, permitindo ao senso comum teórico estabelecer a vinculação 

entre significantes para produzir uma ordem discursiva, cujo enunciado existe para conservar 

a sua vontade de poder (sempre flertando com o inquisitorialismo).  

 Assim, o Processo Penal é jogado para fora da história e a memória das instituições 

esquecida. Numa espiral infinita de tendência ao arbítrio, o exercício do poder em matéria 

criminal renova seu arsenal
150

, a tradição autoritária, vírus instalado na cultura oficial do 

Estado, espaira o “medo” do crime, urge pelo martírio e encontra em grandes juristas o 

suporte intelectual de que precisa para jogar o outro (na verdade essencial, seu próprio 

“Outro”) na fogueira. 

A incursão sobre o saber histórico não existe para colecionar meras curiosidades do 

passado, mas sim para produzir o conhecimento que nos permite orientar-se no presente
151

. 

Esse é o objetivo de qualquer investigação democrática, ainda mais nesta parte do saber 

chamado direito e Processo Penal, em que a amnésia social que ignora a relação histórica dos 

institutos confisca a liberdade e atinge a vida.  

Em meias palavras, num regime de reciclagem permanente do pretérito esquecer a 

razão com que determinada categoria foi forjada é dramático. Zaffaroni152 resume melhor: 
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“A matéria com que o Direito Penal trabalha é, assim, a essência do poder, 

no milênio que culmina. Não é de se estranhar que justamente os saberes 

mais vinculados à essência do poder sejam os que mais facilmente sofrem a 

perda de memória, por que a arbitrariedade do poder guarda uma relação 

inversa com a conservação da memória: a amnésia social é o terreno fértil da 

manipulação e o Direito Penal incorrem em reiterados e novos fracassos com 

velhas fórmulas”. 

 

 O passado remetido ao entulho do esquecimento é, portanto, parte do esforço para 

demolir a história que cobre as práticas punitivas (e seu instrumento, o processo).  

Considerado por Michel Miaille
153

 como o resultado epistemológico do idealismo dos 

juristas, a perda da visão retrospectiva
154

 permitiu achar que o direito simplesmente se 

explicaria por noções ideais (a vontade ou o interesse geral, por exemplo) criando um 

universalismo a - histórico. 

A “inteligência cega” produtora da fragmentação do saber a que remeti quando 

discorria sobre Edgar Morin encontra na ciência jurídica uma estrutura disciplinada a 

perseverar pela manutenção de uma ordem que “não seja outra coisa que não uma descrição 

das técnicas” 
155

.  

A vocação hegemônica do discurso jurídico, movida pela vontade de poder, suspeita 

da articulação transdisciplinar que pretende lhe des-velar. Por outro lado, o desejo de abertura, 

de negação da cerca feudal das disciplinas vem para destacar o direito do espaço em que foi 

forjado e do tempo em que foi pensado.  

Não se pode negar que esta postura pode incomodar alguns que, doutrinados pela 

cultura oficial do Estado, suspeitam da “linguagem histórica” (talvez com a finalidade 

inconsciente de conservar o silêncio que oprime a transformação democrática do direito). Mas 

se não fosse um desafio, desapareceria o desejo e, portanto, a vontade de suprir o erro de uma 

perspectiva vinculada a uma “compreensão tecnológica do direito” 
156

 que esconde a estrutura 

do sujeito.  

Trazer à clareira o material revelado pela história significa uma tomada de posição 

política, epistemológica e humana, de importância incomensurável num século em que 
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 “Tornando-se as ideias explicação de tudo, elas se destacam pouco a pouco do contexto geográfico e histórico 

no qual foram efetivamente produzidas e constituem um conjunto de noções universalmente válidas 

(universalismo), sem intervenção de uma história verdadeira (não história). O pensamento idealista torna-se um 

fenômeno em si alimentando-se da sua própria produção. Os termos tornam-se então abstractos, a ponto de 
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universal”. MIAILLE, Michel. Introdução Crítica ao Direito, Lisboa: Estampa, 1998, p. 53. 
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Interpretação Retrospectiva: Sociedade Brasileira e Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
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gracejam os esforços para demolir a fortaleza dos primados liberais no direito e no Processo 

Penal.   

Zaffaroni
157

 é precioso com as palavras: “o êxito da empresa demolidora dos limites 

liberais ao poder punitivo depende, em boa medida, do cancelamento da memória. Somente 

com a perda da perspectiva histórica pode haver sucesso na regressão à renovação 

tecnicamente sofisticada da etapa pós-iluminista”. 

Em suma, a incursão ao passado possui o seguinte critério: articular o lugar da fala do 

julgador - em sua relação com a gestão do fato histórico - no espaço do regime de poder 

constituído. 

Em poucas palavras: o Processo Penal como sinthoma político
158

. A incurável conexão 

entre regime político, Processo Penal e o tamanho das mãos do julgador. 
159

 

A reciclagem permanente do discurso da defesa social, da saída retórica do arbítrio 

„em nome da sociedade‟ é mascarada pela desatenção ao passado doloroso do Processo Penal. 

Escondido no tempo está mais do que as origens das instituições no espaço político, estão as 

ideias, que são verdadeiramente as causas e não as consequências dos acontecimentos.  

Trata-se da própria ideia inquisitiva, do pensar totalitário, o substrato psicológico que 

se esconde atrás de um sistema que vários séculos depois dos Tribunais Eclesiásticos, ainda 

faz saques constantes no patrimônio autoritário disponível.  

No canto aparentemente esquecido (propositalmente silenciado) da história descansa a 

razão pelas quais os regimes políticos de pulsão autoritária não estão preocupados em conter o 

desejo punitivo do julgador e conservar o Processo Penal dos mecanismos de contaminação 

da sua subjetividade.  

Mas é pelo trabalho incessante da resistência democrática que se remete para longe as 

experiências autoritárias. Isso só se faz denunciando as reminiscências e construindo uma 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raul, in Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro I. op. cit. p. 12 
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 Muitos termos utilizados pela teoria psicanalítica que nesta investigação se indicam devem evidentemente ser 

entendidos como uma metáfora, uma forma de utilizar-se do sentido lavrado pela palavra para aumentar a 

compreensão de determinado fenômeno (no caso, o Processo Penal). A caterogria psicanalítica sinthoma 

corresponde a este pressuposto. A utilização por empréstimo deste termo, como explicado na citação que abre o 

presente capítulo, quer enfatizar a existência de um elemento impassível de desaparecer, incurável, precisamente 

identificado na relação entre o regime político e o espaço de atuação conferido ao exercício do poder pelo 

julgador no Processo Penal. A respeito da distinção entre sintoma e sinthoma remeto às considerações de 

Jacques-Alain Miller: “A segunda clínica amplia o conceito de sintoma, herdado de Freud, passível de ser 

eliminado (se lever), suspenso, conforme a expressão consagrada. Ela amplia o conceito freudiano a ponto de 

incluir nele essencialmente os restos sintomáticos referidos por Freud ao final da análise, levando-o a pensar a 

análise como sem fim em função do que subsiste do sintoma. Pois bem, a segunda clínica psicanalítica é 

justamente aquela que reconfigura o conceito de sintoma sob o modelo desses restos. Assim, o que Lacan 

chamou de sinthoma, conforme a ortografia antiga restituída por ele, é, em termos próprios, o nome do 

incurável”. MILLER, Jacques-Alain. Perspectivas dos Escritos e Outros escritos de Lacan. (trad) Veral Avellar 

Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p.11. 
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 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. 2ª ed. Buenos Aires: Lerner, p. 16. 
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consciência crítica que permita blindar o Processo Penal, aqui entendido como a fortaleza 

dogmática de contenção ao poder punitivo.  

Nesta parte da investigação o objetivo é perceber como varia o espaço de poder 

conferido ao julgador no Processo Penal, na medida em que o Processo Penal vai 

experimentando o sabor da ideologia política imperante.  

É preciso ponderar, como faz Julio Maier
160

, que a inserção no passado tal como 

levado a efeito não se atém necessariamente a uma sucessão regular, tampouco pretende 

fornecer qualquer erudição minuciosa da história.    

Ressalvado o especial brilhantismo e a variação quanto à riqueza dos detalhes, a 

avaliação da história seguirá a linha trilhada pelo saudoso professor Alfredo Vélez 

Mariconde
161

. Para tanto, o estudo histórico terá importância enquanto
162

: 

a) Coloque em relevo os fatores e necessidades sociais que determinaram as 

instituições fundamentais do Processo Penal e as ideias imperantes em cada ciclo de cultura. 

b) Revele uma luta incessante entre os interesses sociais e individuais afetados pelo 

delito e o interesse pela liberdade individual. 

c) Acredite na íntima conexão que existe entre regime político e o Processo Penal. 

d) Aponte a relação entre os amplos poderes do julgador na gestão do fato histórico e 

um sistema político tendente ao autoritarismo. 

e) Demonstre que o sistema processual penal dominante em nosso país está em 

contradição com os postulados e com o espírito da Constituição da República. 

 

2.2 O modelo processual grego: a acusação pertence ao povo e o duelo às partes (o 

tribunal que assista sentado e julgue) 

 

“O corvo não tira o olho de outro corvo” 

Provérbio grego. 
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 Maier também faz questão de sublinhar que “la visión histórica a la que accederemos se vincula más con la 

historia interna de las instituciones jurídicas, correspondientes a la persecución penal, que con su historia 

externa. No pretende, por ello, acumular erudición acerca del devenir histórico, sino mostrar, por un lado, la 

correspondencia entre ideología practicada y sistema de enjuiciamiento penal y, por el otro, la posición local y 

universal en la que nosotros nos encontramos y el camino a seguir se deseamos ser más consecuentes con nuestra 

forma de organización política, con la manera de insertarnos en el mundo como realidad política, que casi todos 

pretendemos, pero que nos cuesta tanto llevar a la práctica”. MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal I. 

Fundamentos. op. cit. p 263. 
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 Os critérios de importância - tais como inscritos – se baseiam quase que literalmente nas lições de Mariconde. 

O que não poderia deixar de sê-lo na medida em que se assume os seus ensinamentos como fundamento da 

reflexão. (VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. op. cit. p.19).  
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Do Processo Penal ateniense se pode extrair uma premissa que será fundamental ao 

longo deste estudo. A descrição do sistema grego, não obstante as justas críticas que lhe são 

dirigidas, aponta que desde a sua origem a noção de democracia desloca a atenção política 

para os cidadãos implicando numa severa desconfiança quanto aos limites de atuação do 

“Estado”, sem que isto signifique a adesão explícita a princípios da ideologia liberal que, a 

toda evidência, só surgirão séculos depois. 

Em outras palavras, seria como dizer que a eleição da democraticidade como 

princípio regente de determinado sistema político e processual, de plano, redunda numa 

restrição à atuação do poder. E a limitação ao poder do Estado é, em última instância, a 

restrição a atuação daquele que no Processo presenta este poder. Eis a gênese da ideia 

democrática.  

Um regime democrático, qualquer que seja a maneira com que se constitua – não se 

vai comparar a democracia na Grécia com o sentido contemporâneo do termo – remete a uma 

limitação da atuação do Estado - Juiz quando se está em jogo a liberdade. Do ponto de vista 

macro político, remete ao fortalecimento da participação popular na constituição do poder, 

sob o prisma micro processual, remete à predominância das partes na constituição do jogo 

processual. 

O chamado modelo acusatório grego, segundo Vélez Mariconde
163

, teve como 

antecedente a civilização jurídica do Oriente, constituindo-se como a base do que veio a se 

estabelecer na república romana.  

Essa relação deve ser sublinhada, pois o poder de acusar (e com ele todos os 

institutos correlatos – ex. gestão da prova) muda sensivelmente conforme variam os regimes 

políticos. Quando for analisar as transformações acarretadas pelas mudanças no perfil de 

poder em Roma isso ficará mais claro, contudo, desde já se pode dizer que a democracia 

grega se aproxima da república romana justo porque fortalece a participação das partes no 

processo em detrimento da participação ativa do julgador. Em contrapartida, o período 

monárquico e imperial romano prestigiam um sistema em que a iniciativa da persecução é 

retomada pelo Estado- Juiz e, consequentemente, se diluem as limitações ao poder penal 

pensados do ponto de vista democrático e republicano. 

A característica mais sintomática do Processo Penal ateniense é, portanto, a 

participação direta dos cidadãos no exercício da acusação e, é claro, a oralidade e a 

publicidade do debate que acaba por subministrar os termos da sentença
164

.  
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O direito grego, ao dividir os delitos em públicos ou privados (conforme 

lesionassem um interesse comunitário ou individual), se afastou da concepção puramente 

privada do delito. É que o direito germano antigo (séc. VII e anteriores) se caracterizava por 

um modelo acusatório essencialmente privado, aliado a um sistema de avaliação probatória de 

enorme carga subjetiva. 
165

 O processo, consequentemente, transformava-se num verdadeiro 

duelo entre as partes
166

 exigindo do julgador uma posição de severa inércia. Neste ambiente, o 

lugar da fala do juiz lhe impunha apenas a direção formal do debate, numa espécie de 

procedimento em que a luta (combate mesmo) era tudo que se esperava ver.  

A natureza dominante de um duelo entre as partes também constitui uma forte 

característica do sistema processual grego. Quanto à distinção mencionada, porém, ao que 

importa, fixa-se apenas a singela curiosidade de que a origem da distinção tradicional entre 

ações penais de iniciativa pública e privada encontra no direito grego a sua inspiração. O 

regime de distinção, portanto, não chega a assumir uma estrita relevância na medida em que, 

mesmo na Grécia antiga, interessava mais à comunidade os chamados delitos públicos. Nestas 

espécies é onde reside aquela característica fundamental centrada na participação direta dos 

cidadãos no exercício da acusação (na maior parte dos casos, porém, o povo delegava seu 

poder em seções de cidadãos que o representava) 
167

. 
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 MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal I. Fundamentos. op. cit. p. 264. 
166

 Quando se fala em duelo, é de disputa corporal mesmo que se trata, já que a satisfação do interesse violado 

pelo infrator autorizava a vítima e a sua família a restabelecer a paz mediante o combate, a guerra ou ainda a 

própria vingança familiar. Tal possibilidade conferida pelo direito germânico (declaração de guerra ao ofensor e 

à sua família) tornou viável a criação progressiva de um instituto bastante utilizado atualmente: a composição, 

donde resultava a assunção de uma emenda pelo infrator ou ainda uma reparação econômica. O procedimento 

judicial somente era levado a efeito na hipótese de falhar a composição privada (cf. MAIER, Julio B. J., Derecho 

Procesal Penal I. Fundamentos. op. cit. p 265) O direito germânico neste ponto, espantosamente seguido por 

alguns Estados ditos democráticos na atualidade, entendia que toda a infração representava a violação à paz 

social e, portanto, negava ao infrator o seu status de pessoa. Como veremos no capítulo subseqüente, a 

despessoalização do outro é uma condição vital da sociedade neoliberal na qual o excluído toma a forma da 

sujeira que incomoda a fixação pela própria segurança. A consequência será a perda de sua função e, por óbvio, 

a sua descartabilidade. A noção de emenda, típica do direito germânico, se baseava naquele processo de 

composição dos danos, conferindo ao infrator a possibilidade de recuperar a proteção jurídica de forma 

definitiva. Fitche, muito tempo depois (1762/1814), também trabalhou com a noção de emenda, em sua procura 

de fundamentar a condição de inimigo aos desertores do contrato social.  Fichte assume uma posição dialética 

que permite ao excluído do contrato social a sua reinserção mediante a instituição de um novo contrato de 

expiação. A exclusão social para ele, em regra, seria meramente temporária, já que sendo a expiação 

insuficiente, estaria à disposição do indivíduo também outro contrato – o de emenda- cuja prerrogativa 

possibilitaria exigir do Estado o direito de melhorar. Contudo, assim como no direito germânico antigo, os 

crimes mais graves não eram susceptíveis de expiação já que a perda da proteção comunitária era absoluta e 

definitiva, também Fitche exclui quase por completo os assassinos, os incorrigíveis e os traidores, para quem a 

pena de morte não é nada mais do que uma simples medida eliminatória administrativa que o Estado deve 

efetuar no exercício de sua típica função executiva. (cf. GRACIA MARTIN, Luis. O horizonte do finalismo e o 

Direito Penal do inimigo; Trad. Luiz Regis Prado; Érika Mendes Carvalho, São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 99 e JAKOBS, Günter; CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito Penal do Inimigo: Noções e críticas. Org e 

trad. André Luis Callegari, Nereu José Giacomolli..2ª ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 26). 
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 A razão pela qual se introduziu a acusação popular pode ser sintetizada numa interessante observação de 

Vélez Mariconde: “Solón acordó a todos os ciudadanos el derecho que acusar para que se acostumbrasen a 
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Embora estivesse centrada numa necessária passividade do Estado, a acusação 

popular levava a uma predominância exagerada do indivíduo, fazendo depender dos cidadãos 

a iniciativa da persecução penal. O problema de tal dependência é agravado pelo fato de que, 

neste sistema, o acusador assumia uma grave responsabilidade: ou recebia parte dos bens que 

se confiscavam do delinqüente, ou, em caso de absolvição, seria objeto de penas graves, cuja 

amplitude dependia dos votos do Tribunal
168

.  

O importante desta época é notar que a tarefa acusatória, donde se inclui a 

preparação das provas que farão parte do duelo, jamais desafiava qualquer participação ativa 

do julgador. 
169

 

O procedimento no regime acusatório grego se iniciava com a exigência de uma 

acusação, consubstanciada numa imputação formal de um cidadão contra outro membro da 

comunidade. “Um corvo não tira o olho de outro corvo” diria a sabedoria popular grega. 

O acusador apresentava a denúncia frente um Arconde, indicando as provas que 

pretendia produzir, além, é claro, do juramento em que, mediante a prestação de caução, 

assumia aquelas graves responsabilidades pela imputação. Considerando a seriedade e 

formalidade da acusação – conforme os elementos de prova indicados -, o Arconde admitia a 

acusação, designando o Tribunal competente e, consequentemente, aqueles que o 

integraria
170

. Neste meio tempo – que durava mais ou menos um mês – o acusador se 

                                                                                                                                                                                     
sentirse y dolerse unos por otros, como miembros de un mismo corpo. Fue un medio de „dar más auxilio a la 

flaqueza de la plebe‟, dice Plutarco; una consecuencia del principio de soberanía, anota Hélie; un sistema que 

supera, podemos pensar, la concepción privada del delito”. VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal 

Penal. Tomo I. op. cit. p. 26-27. 
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 Explica Julio Maier que “el ciudadano acusador debía depositar una suma de dinero, suma que, en definitiva, 

pesaba sobre el vencido y se repartía entre los jueces.  El tenía a su cargo la actividad necesaria para reunir los 
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 A justiça penal do direito grego era, segundo descreve Vélez Mariconde, composta por vários Tribunais que, 
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um arconte e, em razão da suposta gravidade do fato, não estava submetida a nenhuma formalidade, sendo certo 

que sequer se poderia falar em garantias do acusado. O Areópago teria sido o mais antigo Tribunal de Atenas e, 

originalmente possuía larga competência, que por sua vez viria a ser restringida para os casos de homicídios 

preemeditados, incêndios e alguns crimes passíveis de pena de morte: mutilação, envenenamento e traição. Os 

Efetas formavam um Tribunal de cinqüenta e um juizes eleitos anualmente por sorteio entre os membros do 

Senado. Sua competência atinha-se aos homicídios culposos ou não preemeditados. Diz Mariconde que com o 

processo democrático avançando na grécia, este Tribunal foi perdendo toda a sua influiência. O Tribunal da 

Heliastas exercia a jurisdição comum. Era constituído por cidadãos maiores de trinta anos, de reputação ilibada e 

que não devessem ao tesouro. Ensina o professor Alfredo Vélez Mariconde que seis mil desses integrantes do 

Tribunal eram eleitos anualmente por sorteio, formando-se doze sessões que atuavam em conjunto ou separado, 

dependendo da complexidade da causa. Este grandioso júri popular – chegavam a atuar de quinhentos até seis 

mil Heliastas – conhecia de todos os delitos, salvo aqueles afetos à competência do Tribunal de Areópago o de 

Efetas. (cf. VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. op. cit. p. 26/27). 
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preparava, realizando, por ele mesmo e sem publicidade para o acusado, sua própria instrução 

do caso.
171

 

No sistema processual grego - e isso toca extrema importância – a instrução cabia 

sempre à parte, sendo, portanto, do acusador, o fardo de reunir as provas que assumia como 

válida para sustentar a sua imputação. Isto significa que os juízes mantinham-se passivos, 

constituindo-se como “árbitros de uma lucha leal y honorable entre las partes”.
172

  

Em resumo, o direito processual penal, da forma em que foi aplicado nos tempos 

remotos da democracia grega, se caracterizava
173

: (i) por um Tribunal popular, assentado no 

princípio da soberania do povo; (ii) uma acusação popular, consistente na faculdade de 

qualquer cidadão apresentar denúncia; (iii) a igualdade entre acusador e acusado – que como 

regra conservava a liberdade durante o processo; (iv) um debate contraditório entre as partes; 

(v) um afastamento radical do Tribunal da gestão histórica do fato, cujos elementos de prova 

eram fardo exclusivo do acusador. 

O berço democrático grego, portanto, estabelecia um processo dominado pelas 

partes, centrando-se numa função pública em que a principal missão seria a resolução de um 

conflito intersubjetivo. Ao juiz caberia regular tal finalidade. Este é o ponto. 

  

2.3 A experiência política romana 

 

O Processo Penal romano constitui o exemplo mais brilhante da relação entre o 

regime político estabelecido, sistema processual imperante e a amplitude conferida ao poder 

do julgador no processo. De forma impressionante, modificam-se os institutos do Processo 

Penal conforme vai variando a ideologia política. 

O importante – e aqui está centrada toda a luta pela afirmação democrática – é 

perceber que o processo de modificação paradigmática não se dá por ruptura, ou por uma 

lógica sucessiva que vai excluindo o anterior. Tudo isso para dizer que tanto em Roma, como 

no Brasil atual, longe de um radical corte revolucionário, o que há é um caminhar paulatino 

de transformação das instituições, ora pressionadas pelo regime político incorporado pela 

sociedade. O relevante é saber para onde a estrada deve ir. 
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173

São outras características descritas por Maier: a admissão da tortura; a valoração da prova por íntima 

convicção e a impossibilidade de se recorrer da decisão popular proferida. (MAIER, Julio B. J., Derecho 
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Há uma bela passagem nos ensinamentos de Vélez Mariconde
174

 que merece ser 

transcrita:  

 

“Quien se asoma a este mundo jurídico, pletórico de sagacidad y prudencia, 

pronto advierte que las instituciones romanas se van amoldando 

paulatinamente a las nuevas necesidades que el sentido práctico revela; que 

la substitución de las formas o el triunfo de los nuevos principios no se 

logra bruscamente, sino que lo extraordinario del primer momento se torna 

poco a poco en lo ordinario, con el andar cauteloso de los tiempos; que, en 

consecuencia, existen periodos de transición, donde lo común subsiste al 

lado de lo excepcional, hasta que se opera un desplazamiento más práctico 

que teórico”. 

 

Chama-se atenção para um ponto específico das palavras do professor Vélez 

Mariconde, quando sublinha a paulatina transformação daquilo que foi concebido para ser o 

extraordinário em determinado momento, em algo comum e ordinário.  

A descrição é relevante porque a denominada “ordinarização do excepcional” 

constitui uma das formas de incorporação mais eloqüente do repertório autoritário. 

O perigo em deixar viver, num ambiente democrático, por ex., institutos ou práticas 

de índole autoritária reside, portanto, na sua promíscua facilidade de se tornar a regra. Foi 

assim com a “cognitio extra ordinem” constitutiva de um procedimento extraordinário do 

Processo Penal romano republicano (veremos a seguir), é assim com a imposição do estado de 

exceção permanente, constantemente reinventado pelo poder para dar conta dos inimigos que 

cria sem parar
175

. 

 

2.3.1 Fragmentação do poder do julgador na república de irmãos 
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As lentas modificações ocorridas em terras romanas variam em torno de três 

espécies de regimes políticos: a Monarquia, a República e o Império.  

Os traços básicos dos sistemas processuais que estiveram em vigor em Roma
176

, 

podem ser sintetizados da seguinte maneira: A cognitio que foi praticada durante a 

monarquia; a quaestio ou accusatio que regeu durante a República e a cognitio extra ordinem 

que terminou impondo-se durante o império.
177

  

Embora o ponto esteja precisamente destinado a tratar da época republicana, é 

imprescindível – para enfatizar a intimidade entre o regime político e o sistema processual – 

traçar algumas características dos primeiros tempos de Roma. 

A bem da verdade, como descreve Mommsen e Julio Maier
178

, a primeira época do 

Processo Penal romano não deixou muitos rastros. Sobrevive a ideia geral de que “no se 

conocieron normas generales procesales a las cueles sujetarse para el ejercicio de este 

derecho de coacción y penal”.  

Já ao final da monarquia sabe-se que a jurisdição criminal era exercida pelo Rei (que 

poderia dispensar, ou não, o auxílio de um Conselho) ou por funcionários por ele designados 

(os duumviri). 

O magistrado possuía um poder ilimitado, pois tanto este quanto o próprio rei, reuniam 

em si todas as funções processuais: poderiam avocar espontaneamente o conhecimento de 

uma imputação sem necessidade de provocação estranha, além de realizar investigações livre 

e indiscriminadamente
179

. Em poucas palavras, o procedimento penal se caracterizava pela 

ausência de toda forma legal capaz de por limites a arbitrariedade do julgador
180

 e isto é tudo 

que não se pode olvidar daqui pra frente.  

Ser uma monarquia, ser um império, ou uma ditadura quase sempre conduz a ausência 

de limites do julgador.  
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A implantação da República, a confirmar os aportes realizados, coloca os sujeitos 

processuais em uma situação diametralmente oposta a que assumem em um sistema 

inquisitivo.
181

 

Entre o sistema monárquico e o modelo republicano, porém, houve uma época 

marcante de transição no Processo Penal. Nesta fase, começou a processo de 

institucionalização da jurisdição popular, inaugurando uma nova era.  

Descreve Julio Maier
182

 que o surgimento das chamadas Leis Valeriae conferiram o 

direito do cidadão de provocar a intervenção de uma Assembléia Popular, trazendo como 

consequência uma lenta transformação do poder de julgar criminalmente (dos magistrados à 

estes tribunais populares – que se chamavam comicios).  

As Leis Valeriae, responsáveis por institucionalizar a jurisdição popular, apontaram 

para uma linha evolutiva do direito romano em que claramente o modelo político conserva o 

procedimento anterior, anunciando o que virá. Por referência aos seus tribunais, explica ainda 

o professor Julio Maier
183

, se denominou a esta época de justiça centurial, já que mais 

característico em matéria penal atendia pelo nome de comícios centuriales ou centurias. 

Quanto ao lugar do discurso do julgador nesta trajetória de transição, é certo que o 

magistrado se manteve um bom tempo como um inquisidor público munido de todos os 

poderes. O sinthoma político do Processo Penal age assim: acompanhando progressivamente 

a relação entre o regime de poder constituído e o sistema normativo de atuação do julgador. 

Foi o que aconteceu neste momento, em que se vislumbrou uma primeira limitação ao poder 

penal do magistrado na possibilidade de anulação pelos comícios de uma sentença proferida 

por algum juiz.
184

 

Aos poucos, portanto, consolida-se uma estrutura na qual o julgador fica 

especialmente fora do debate, a Justiça passa a ser administrada por um Tribunal popular e o 

procedimento institui-se como público, oral e contraditório. 

O modelo de acusação popular, orgulho do Processo Penal no último século da 

república, tornou-se um dos fatores de sua desestabilização. Por um lado, a extensão da 

faculdade de acusar a um número cada vez maior de pessoas trouxe consigo um crescimento 

extraordinário de acusações infundadas, devidas tão somente a um sentimento pueril de 

vingança. De outra parte, o grave sistema de responsabilização do acusador trouxe como 
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efeito o medo dos cidadãos responsáveis em se expor ao perigo de perseguir penalmente
185

. A 

consequencia foi engrossar a fila do discurso da impunidade. 

 Para o que aqui importa, deve-se ter em mente o seguinte resumo do procedimento. No 

final da República o Processo Penal romano guiava-se pelo instituto da accusatio e os 

julgadores eram considerados verdadeiros árbitros de um combate que se trava entre acusador 

e acusado. Explica Vélez Mariconde
186

 que estes não decidem sobre a instrução da prova nem 

intervinham ativamente em sua recepção. A carga da prova, neste sistema, recaia totalmente 

sobre o autor, responsável por interrogar os testemunhos que oferecia ao Tribunal. Ao 

quaesitor restava apenas manter a ordem e executar o veredicto ditado pelos jurados. 

 É evidente que também na República romana construída sobre o procedimento da 

accusatio prevalece uma concepção individualista do processo. Tal constatação é salutar e 

aperfeiçoa o argumento segundo o qual a índole individualista no Processo Penal existe como 

característica fundante do próprio pensamento republicano e, sem embargo do conteúdo 

pejorativo emprestado pelo sentido que a palavra tomou com o neoliberalismo, não implica no 

mesmo raciocínio típico da doutrina do "laissez faire, laissez aller, laissez passer". 

 No Processo Penal republicano da accusatio, como deve sê-lo no Processo Penal 

democrático contemporâneo, o acusador tem reforçada a sua posição como tal, o que inclui a 

dimensão da prova em todas as suas particularidades. Em sua vetusta situação de acusador, a 

ele caberá o poder de investigar e a missão de, durante o debate, convencer os juízes da justiça 

de seu requerimento
187

. Em meias palavras, seria como dizer que o destinatário do 

convencimento – os juízes - não se imiscuem na tarefa de manipular qualquer material cujo 

fardo recai sobre o acusador.  

O procedimento republicano, portanto, reafirma uma espécie de “instrução de parte”. 

Em forçada síntese, Vélez Mariconde
188

 aponta que tudo acontecia assim: a accusatio se 

distinguia pela necessidade de que a ação penal fosse exercida por obra espontânea de um 

cidadão que, por sua vez, assumia a qualidade e responsabilidade mediante expressa 

manifestação de vontade. O ato inicial e indispensável do processo era a postulatio. A inicial 

acusatória se dirigia ao quaestor, responsável em primeiro lugar por decidir se o fato 

imputado é crime e se não existe obstáculo para a admissão da demanda.  

Uma vez acolhida a acusação e prestado o juramento pelo acusador, o magistrado 

inscrevia a acusação no registro do Tribunal (inscriptio), com o que se assegurava a 

                                                           
185

 MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal I. Fundamentos op. cit. p. 286. 
186

 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. op. cit. p.39. 
187

 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. op. cit. p.40. 
188

 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. op. cit p.42. 



63 

 

impossibilidade do acusador furtar-se à responsabilidade assumida. É nesta hora que o juiz 

investia o acusador dos poderes necessários para investigar o fato e com isto a prerrogativa 

para realizar inspeções, citar, interrogar, enfim, arremessar-se sobre os meios de prova que 

estimava relevantes.
189

 

Nas palavras de Vélez Mariconde
190

: 

 

“Tanto el presidente como los jurados eran mudos espectadores de la lucha 

que se libraba entre las partes. Hasta cierto punto, el acusador dirigía el 

debate, pues formulaba los cargos, planteaba las cuestiones, hacía 

comparecer a los testigos, los interrogaba en primer término. (...) Los 

testigos eran directamente interrogados por las partes, después de prestar 

juramento”.  

 

O magistrado, como se vê, está fora da gestão do fato histórico. Na República de 

irmãos, responsável por tornar o acusado parte do litígio e o processo instrumento de garantia 

individual, antes ou durante o procedimento, a prova é um problema do acusador e só. 

 

2.3.2 Roma imperial: e o coração se abre ao Inquisitorialismo 

 

“Devemos pensar o imperialismo não como um simples ato de acumulação e 

aquisição de riquezas, mas também como práticas que sobrevivem através de 

uma esfera cultural geral, sustentada pelas diversas modalidades de discursos 

verbais e não verbais”. 

 

Norma Musco Mendes. 

 

Há algumas passagens atrás foi sublinhada a tormentosa questão referente à 

ordinarização paulatina do que era para existir apenas de forma extraordinária191. 

Infelizmente, foi este o caso de um procedimento vigente na Roma republicana, mas não 

utilizado naquela época, denominado de cognitio extra ordinem. 
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A própria chegada do império não teria descartado de uma vez as instituições 

republicanas
192

. Tal fato, segundo Julio Maier
193

, deu-se em razão do profundo espírito 

conservador dos romanos
194

.  

Não deixa de ser sintomático perceber, contudo, que a afirmação de um procedimento 

destinado a diminuir a predominância das partes no julgamento e, consequentemente, reforçar 

o poder e intervenção do julgador no processo tenha se dado num regime político como o 

Império. Embora conservador, aos poucos o novo regime de atuação do Poder vai 

convertendo a estrutura republicana.  

O despotismo imperial vai dominando as instituições liberais, submetendo-as a seus 

fins e interesses. O confronto ideológico é implicitamente tenso e, como sói acontecer nos 

dias de hoje, o desejo autoritário de alguns esbarra no desejo democrático de outros, 

destinados a frear e corrigir as tendências colocadas em marcha.
195
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O lento processo de transformação de um regime de poder para outro (no caso, da 

república ao império), modifica, portanto, a estrutura das instituições, mas também algo muito 

maior. 

Por traz da modificação institucional, não custa repetir, estão o conjunto de ideias, o 

substrato psicológico que fomenta e conserva o sistema e que, por sua vez, dependente de um 

processo continuum de produção da subjetividade
196

. A linguagem oficial do Estado, como 

discurso de poder, passa assim a determinar uma cultura totalitária propícia à manipulação 

dos sujeitos
197

.  

É oportuno aclarar, porém, como o faz Julio Maier
198

, que o endurecimento do regime 

político e processual romano se fez acompanhar de uma profunda sabedoria e humanismo dos 

principais juristas do império que, com sua insistência e resistência, conseguiram elevar à 

regras jurídicas muitos dos princípios fundamentais sustentados atualmente. 

Quanto ao papel exercido pelo juiz, não teve resistência intelectual que desse conta de 

frear a afirmação de um princípio centralizador. Neste cenário, a atividade do magistrado 

sobre as partes marca a estrutura do Processo Penal imperial de forma incontestável. O giro é 

impressionante. 

O deslocamento conceitual do poder do povo para o Imperador surge então como uma 

exigência do regime político e, como seria intuitivo pensar, vai perdendo prestígio a função 

dos jurados em detrimento do poder exercido por este. Assim, surge ao lado daquela 

jurisdição ordinária exercida pelo Tribunal popular (vigente nos primeiros tempos do império, 

como continuidade da prática republicana), uma jurisdição extraordinária do Senado, que 

logo vem a ser exercida pelo próprio Imperador ou por alguns de seus funcionários.
199
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Justificado pela deficiência real e a conveniência política, o direito de acusar, ora 

entregue aos cidadãos como condição do ideário republicano, muda de mãos. Agora, os 

delitos passam a ser perseguidos de ofício, o direito de acusar pertence à autoridade e o 

sistema processual inicia-se de uma outra forma
200

. 

A aparição dos funcionários oficiais encarregados de velar pela segurança pública e, 

por conseguinte, de perseguir penalmente, disse Julio Maier
201

, forneceu as bases de um 

sistema processual penal público que chega a nossos dias, depois de ter sido recepcionado 

como pilar fundamental da Inquisição. 

 A presença de um acusador oficial (tarefa confiada aos irenarchi, aos curiosi e aos 

stationarii), num primeiro momento não deve causar perplexidade, haja vista que sendo 

sujeitos distintos do julgador, a constituição psicológica indicativa da imparcialidade do 

magistrado estaria sendo preservada.  

Mas, como não poderia deixar de ser, o Império – modelo político chave do 

autoritarismo – não estava preocupado em conter o poder, muito menos em constranger os 

mecanismos de contaminação da subjetividade do juiz.  

Sem embargo da instituição de acusadores oficiais, uma necessidade que se justificou 

historicamente pela passividade dos cidadãos em continuar exercendo esse mister, o fato é 

que, na prática, o julgador poderia simplesmente deixar de atender aos termos acusatórios, 

conduzindo o procedimento até conferir a roupagem formal de que necessita para legitimar a 

decisão já tomada. 

 

“Importa anotar, especialmente, que el proceso se inicia primero a base una 

simple denuncia, la que es sostenida por un funcionario inferior, y luego, 

que el magistrado actúa aun ex officio, „sin atender ni a acusación ni a 

denuncia‟, procedimiento éste que se torna en la regla general”
202

. 

 

Como resultado natural, portanto, el magistrado asume una posición activa, desde el 

principio hasta el fin. Realiza la investigación preliminar y durante el debate interroga al 
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acusado y a los testigos: en su imperium se concentran los poderes de impulsión y instrucción 

que son propios del tipo inquisitivo
203

. 

A concentração do poder do magistrado sobre a instrução converte o acusador num 

“mero denunciante del hecho”
204

, num adiantar histórico dos pressupostos inquisitivos. Num 

lugar em que a instrução preliminar é levada a efeito pelos juizes e se efetua por escrito e 

secretamente, de quase nada valerá um debate que permaneça oral e público
205

. 

Não por outro motivo, o poder do juiz sobre a gestão do fato histórico irá se constituir 

como o germe do regime inquisitivo, renascendo com todas as suas forças no direito 

canônico. 

 

2.4 Inquisição e “inconsciente inquisitivo” 
206

 

 

“Às vezes temos a impressão, ao saber de atos cruéis acontecidos na história, 

de que os motivos ideais só teriam servido como pretextos para os apetites 

destrutivos; outras vezes, no caso das atrocidades da Santa Inquisição, por 

exemplo, achamos que os motivos ideais se impuseram à consciência, 

enquanto os destrutivos lhe trouxeram um reforço inconsciente. As duas 

coisas são possíveis”. 

         

Freud. 

   

Quase meio milênio de implantação do sistema inquisitivo projeta mais do que 

instituições, tatua uma forma de pensar e, o que é mais sintomático, se produz na falta radical 

de onde não se pensa, como quem descansa num tesouro de significantes: o Grande Outro, 

aquele que ocupa o registro do simbólico, “aquilo que é pura alteridade capaz de fazer com 

que o sujeito diga sem saber o que e porque está dizendo”
207

.  

 A história de consolidação da Igreja Católica como centro referencial de um saber-

poder é longa, mas sua compreensão significa muito à maturidade do direito criminal 

enquanto local aquecido pela fogueira inquisitiva.  
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Há, porém, um esclarecimento que deve ser feito antes de tudo. Quando se fala na 

consolidação da Igreja Católica como núcleo difusor do ideal inquisitivo, responsável por 

sufocar a alteridade e promover o discurso da intervenção moral sobre o corpo do outro no 

Processo Penal, não se está de forma alguma se incluindo os ensinamentos originais da 

religião cristã. A explicação é relevante sob pena de dar azo a acusações apressadas de 

generalização da mensagem central do cristianismo, sem dúvida alguma consolidada sobre o 

amor ao próximo (justo a chave para o paradigma alteritário). 

Então, é preciso fixar, como o faz Luis Gustavo Grandinetti
208

, que, “originalmente, o 

cristianismo foi extremamente revolucionário, representando um novo postulado ético-

político, pregando o universalismo, a solidariedade e o respeito à alteridade”. O problema 

surgirá depois, com a aliança promíscua entre a Igreja Católica e os impérios nacionais 

absolutistas, na busca por uma legitimidade perdida na história. 

 

“Para que isso tenha sido possível, foi preciso inverter a lógica cristã 

originária, forte na crença de um Deus bondoso, na inclusão dos excluídos, 

no universalismo e na solidariedade. Premida pelo islamismo, a religião 

cristã carecia ser mais agressiva e expansiva. Deus não podia ser bondoso 

sempre, podia perdoar, mas devia castigar o pecador; não podia aprovar o 

descumprimento da lei terrena. (...) Aqui nasce um Deus castigador, ao lado 

do pai dadivoso. A salvação só é possível pelo cumprimento estrito da lei, 

todas elas: do império e da Igreja, e sob a promessa de uma vida eterna no 

paraíso.”
209

 

 

É disso que fala Nilo Batista
210

, quando sublinha que a “fantástica influência do 

Direito Penal e penitencial canônico responde pelas matrizes do dogmatismo legal, da 

inquisitoriedade, do reinado da confissão, do combate ao crime e do homomorfismo 

penal”.
211
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Estão todos de acordo que do séc. XII, época em que começou a se arraigar, ao séc. 

XVIII, momento em que experimentou sua fase de decadência, passou-se tempo suficiente 

para que o ideal inquisitivo deixasse suas marcas. Se o séc. XIX cumpriu o papel de 

transformação definitiva da matriz processual inquisitiva na Europa continental, “resulta 

penoso ter que confessar sua sobrevivência parcial, em nosso país, e em vários estados da 

Iberoamérica”. 
212

 

 A despeito da forma com que o continente europeu metabolizou a influência do direito 

romano-canônico no transcorrer da história, o fato é que a sua recepção por diversas 

legislações laicas da Europa continental forneceu, mesmo neste ambiente, um repertório 

cultural que aponta para uma maneira de ver a vida e compreender o desvio, a culpa, os 

mecanismos de “penitência” 
213

 e, como consequência, o Processo Penal.   

Julio Maier
214

 e outras mentes brilhantes já verificaram aquilo que com bom esforço 

procura-se apontar: o nascimento, desenvolvimento e recepção de um Processo Penal 

embriagado da tradição inquisitiva sempre foi o “resultado da necessidade política concreta de 

apoiar um poder político central e vigoroso, cuja autoridade e fundamento não se deve discutir 

(autoritarismo)”.  

Não por outra razão, sublinhou Jacinto Nelson de Miranda Coutinho215: 

 

“Sem embargo de sua fonte, a Igreja, é diabólico na sua estrutura (o que 

demonstra estar ela, por vezes e ironicamente, povoada por agentes do 

inferno!), persistindo por mais de 700 anos. Não seria assim em vão: veio 

com uma finalidade específica e, porque serve – e continuará servindo, se 

não acordarmos – mantém-se hígido”. 

 

Este é só o motivo mais evidente pela qual a Inquisição logrou ser bem mais eficiente 

que o pensar republicano em matéria processual penal – quando o desejo é fazer valer o ideal 

autoritário.  

A tradição eclesiástica da Igreja Católica
216

, mais do que um agente conservador e 

transmissor de seu depósito de revelação, é agente de um próprio patrimônio cultural, 
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integrado por doutrinas, ritos e costumes
217

. Preocupada que está em subsidiar uma educação 

psíquica de seus dogmas fundamentais, a tradição inquisitiva se espairou pela Europa 

continental, penetrou no universo ibérico e, como revelou Nilo Batista
218

, veio formar a 

matriz de nosso direito criminal: “saber o quanto dessas matrizes ibéricas está viva no limiar 

do século XXI é condição impostergável de qualquer projeto que pretenda conhecer e 

transformar o sistema penal brasileiro”.
 219

 

Houve muitas inquisições. A influência exercida por Portugal e Espanha na América 

Latina remete a incursão no passado da Inquisição como lugar central ao que Félix Adolfo 

Lamas
220

 chamou de Universistas Hispanorum, uma concepção de Hispanoamérica que 

vislumbra nos países latinos em geral uma unidade de origem, fé, humor e destino 

constitutivos de um mesmo e único universo tradicional.
221

 

Adolfo Lamas fala em universo hispânico, o melhor seria dizer matriz ibérica, quiçá 

numa contemporânea identidade latino americana. A terminologia agora importa menos. O 

relevante é alcançarmos que: 

 

“La Hispanidad es herdera legítima de la Cristiandad por títulos de guerra y 

de sangre, que confirieron en nuevo talante vital a la antigua tradición. Ella 

nace precisamente cuando el Sacro Imperio se derrumba como resultado de 

las fuerzas disolventes que durante siglos se engendraron en su seno. (...) Por 

eso, en la Hispanidad, como tradición, hay más que mera continuidad del 

Sacro Imperio y la vieja cristiandad. Hay un estilo político y cultural nuevo, 

que consiste en una actitud agonal frente a las sucesivas crisis que marcan el 

comienzo de la Edad Moderna.”
222
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 As formas políticas e o velho direito romano-canônico da época imperial vão se 

constituindo como um patrimônio vivo, como uma herança tradicional de cada povo latino 

americano.  

Vélez Mariconde
223

 indica que o Processo Penal canônico oferece um grau de 

modificação em sua estrutura somente comparável ao romano. Nos primeiros tempos, até o 

séc. XII, o processo era do tipo acusatório e semelhante ao secular. Salvo em casos 

excepcionais, não havia juízo sem acusador legítimo e idôneo (este deveria apresentar uma 

acusação por escrito e oferecer as provas da imputação). A transformação vai sendo produzida 

desde o séc. XII até o séc. XVI, oportunidade em que o sistema inquisitivo ganha forte 

terreno.  

A Inquisição naturalmente se aproveitou da decadência do modelo de acusação 

popular, cujos motivos já expostos forneceram as condições de que precisava para fazer do 

procedimento persecutório de ofício a força motriz do Processo Penal. O novo sistema - 

fundado numa concepção unilateral do processo – só tem, portanto, uma preocupação: 

castigar o pecado no interesse superior de defender a fé.
224

  

O processo romano imperial era, de fato, extremamente útil ao direito canônico no que 

se refere aos fins da justiça eclesiástica, interessada que estava em “castigar enérgica y 

eficazmente el pecado sin reparar en la suerte del presunto pecador”
225

. E assim “los 

principios de aquél son acogidos y perfeccionados por los altos dignatarios de la Iglesia, 

preocupados por defender la fe y temerosos de que ella se pierda en la borrasca de 

costumbres disolutas”
226

.  

 A Igreja começa a desempenhar uma missão na vida política e social do Império 

Romano ainda no séc. III, muito embora a data capital deste “casamento” tenha se dado no 

ano de 312, com a conversão do Imperador Constantino.
227

  

Uma vez transformada em religião oficial do Estado, o processo de consolidação do 

saber-poder da Igreja Católica Apostólica Romana ganha força, difundindo-se 
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vertiginosamente dado o caráter dogmático de seus ensinamentos e o espírito autoritário, 

funcional a qualquer modalidade de poder envaidecido desta marca
228

.  

Nesta época, as jurisdições laicas estavam em declínio, visto a decadência triunfante 

do poder real típico do feudalismo. Como consequência, estava livre o caminho para que a 

Igreja se tornasse uma instituição do Estado, infiltrando sua visão no domínio político com o 

máximo de eficiência. Uma vez convertida nestes termos, abriram-se as portas para que o 

castigo do mal pudesse ser manejada pela sua própria espada. 
229

 

Lembra Nilo Batista
230

 que o apóstolo Paulo, ainda na primeira epístola aos coríntios, 

já reprovara “que o deslinde de „negócios terrenos‟ entre cristãos pudesse submeter-se a „um 

tribunal daqueles que não tem nenhuma aceitação na igreja‟ e que fosse „um irmão a juízo 

contra outro irmão, e isto perante incrédulos‟”. Disso resultou para a Igreja uma grande 

jogada: a viabilidade de conhecer um amplo Poder jurisdicional, inclusive, em relação aos 

leigos. 

O fato é importante, pois marca a afirmação de um Poder jurisdicional pela Igreja que, 

mais tarde, pela atuação dos Tribunais Eclesiásticos, redundará na expansão demasiada de sua 

competência. Gilissen
231

 explica que, na origem, o Poder jurisdicional da Igreja pela atuação 

dos Tribunais Eclesiásticos se organizou para exercer uma dupla função: arbitral
232

 (segundo 

o exemplo citado acima referente às epístolas de Paulo em que aconselha procurar a 

conciliação em caso de desacordo entre cristãos e, havendo fracasso, recorrer à arbitragem da 

comunidade cristã) e disciplinar (pela excomunhão, ou seja, a exclusão do membro que não se 

submetia à decisão da comunidade). 

 

“Mas o apóstolo Paulo também prescrevera a sujeição „às autoridades 

superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as 

autoridades que existem foram por ele instituídas‟, acrescentando que „não é 

sem motivo que ele (autoridade) traz a espada, pois é ministro de Deus, 

vingador, para castigar o que pratica o mal”.
233
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Naturalmente, na medida em que vai fortalecendo seu poder, a Igreja vai reivindicando 

a extensão de sua jurisdição, até que os imperadores romanos chegaram a reconhecer a 

competência dos bispos para todas as infrações que dissesse respeito “à fé, ao dogma, aos 

sacramentos, à disciplina no seio da Igreja”.
 234

As palavras de Paulo
235

, disse Nilo Batista
236

, 

foram constantemente retomadas para fundamentar o poder penal. 

 Embora primeiro apareça como instrumento para defender seus dogmas, a jurisdição 

Eclesiástica vai se expandindo lentamente, conduzindo a uma multiplicação dos fatos que 

passaram a se considerar lesivos aos seus interesses. Assim, aos poucos, vai se constituindo 

como um atributo de influência e dominação
237

. Para desespero da autoridade real e de sua 

esperança em usar das armas espirituais para sujeitar os nobres e favorecer seu domínio, o 

fundamento religioso que os Tribunais Eclesiásticos tinham no início acaba se aliando ao 

desejo político e, consequentemente, termina se fortificando severamente. 
238

 

A expansão do âmbito de atuação dos Tribunais Eclesiásticos, que passaram a julgar 

conflitos puramente seculares, consolida o rito processual canônico que viverá por séculos a 

fio na prática e no imaginário processual penal.
239

   

 

2.4.1 Um “Deus-Juiz” à procura da prova 

  

Foi em 1215, com o IV Concílio de Latrão, que se pode dizer com segurança que o 

pensamento canônico se sedimentou como uma ordem religiosa, mas, sobretudo, a introjeção 

subjetiva de uma específica visão política, social e econômica.
240

  

 

“Entre liberais e conservadores (não fosse isto não haveria um Concílio em 

Latrão, em 1215), a Igreja optou pela morte, na esteira da Bula Vergentis in 

senium, do Papa Inocêncio III (1199), a qual prepara o campo da repressão 

canônica com a equiparação das „heresias‟ aos crimes de lesa-majestade. O 
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Concílio faz a sua opção (o pano de fundo era a manutenção do poder); e o 

novo sistema paulatinamente assume sua fachada, constituindo-se os 

Tribunais da Inquisição, com base efetivamente jurídica, pela Constitutio 

Excomuniamus (1231), do Para Gregório IX, para consolidar-se com a Bula 

Ad extirpanda, de Inocêncio IV, em 1252”
241

. 

 

 

Este Concílio afirmou de uma vez o “contraponto histórico entre a acusatoriedade da 

tradição germânica e a inquisitoriedade da prática sinodal”
 242 

e, como consequência política 

irremediável, alterou-se a posição assumida pelo discurso do julgador
243

. Assevera Franco 

Cordero 
244

: 

 

“De espectador impasible que era, el juez se convierte en protagonista del 

sistema, excluidas las herejías o descubiertos los delitos. Cambian las 

técnicas; no hay debate contradictorio; (...) Soberano de la partida, el 

inquisidor elabora hipótesis dentro de un marco paranoide”. 

 

Até que o procedimento inquisitório se firmasse integralmente como o instrumento de 

afirmação do poder constituído pela igreja, conviveram no Processo Penal canônico três 

modelos de procedimento: por acusação, por denunciação e por inquisição. “(tribus modis 

possit procedi, per accusationem, denunciationem et inquisitionem)”
245

. 

O procedimento “por acusação” viveu fragilmente e se caracterizava nos moldes do 

que se discorreu outrora na Grécia ou mesmo na República romana. Trata-se daquele modelo 

de acusação popular em que cabia ao acusador indicar os meios de prova, além de submeter-

se a severas consequencias na hipótese de uma acusação infundada. O procedimento 

acusatório sobreviveu como tal apenas de maneira formal, pois, como foi aventado, o fracasso 

experimentado pelo método de acusação popular foi catalizado pela Igreja na finalidade de 

instituir um procedimento condizente com o papel que deveria ser conduzido pelo juiz em seu 

trabalho messiânico de castigar a heresia do crime e submeter o infrator à vingança de Deus. 

No procedimento denunciatório, na prática iniciado por provocação alheia ao julgador, 

já se pode sentir o sabor que a funcionalidade do modelo inquisitivo trazia para o paradigma 

processual canônico. Não por outro motivo histórico, “conforme a gravidade do fato ou a 
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obstinação do denunciado, suceder-se-ia a instrução criminal segundo o modelo 

inquisitorial”
246

.  

O resultado é intuitivo: esvaziou-se por completo o procedimento acusatório, os 

inquisidores eram recomendados a convencer os acusadores a se transformarem em meros 

denunciantes, oportunidade em que eles próprios passariam a assumir integralmente a 

condução do processo.
247

 

Observa-se que o núcleo nervoso e inexorável da preocupação processual da Igreja era 

fundir a figura do acusador com a do juiz. A melhor e mais eficiente forma de tornar concreto 

este desejo era investir o julgador dos poderes de iniciar a persecução e, fundamentalmente, 

investir sobre as provas carreadas ao processo. Só assim se poderia dar conta do escopo 

central do procedimento canônico: a verdade real. 

A implantação do sistema inquisitivo  extraiu do procedimento imperial romano da 

cognitio extra ordinem um de seus primeiros germes. 
248

 Dessa forma, o Processo Penal 

canônico pode constituir um procedimento largamente utilizado, principalmente pela 

facilidade com que era deflagrado (bastava a mera informação de um crime ou ainda que nada 

chegasse formalmente ao julgador, que viesse aos seus ouvidos pelo clamor público a 

ocorrência do fato criminoso). Resultado: “restrito inicialmente a alguns delitos graves (por 

exemplo, assassinato e heresia), gradualmente ampliou seu campo de aplicação”.
249

  

Daí em diante, com o perdão da expressão, foi se difundindo como uma praga, até 

ingressar no direito laico e consolidar uma concepção unilateral do processo
250

. 

O procedimento inquisitivo é, portanto, o sinthoma permanente de uma longa 

trajetória cultural fundada na ideologia canônica. Uma vez que a cultura disseminada constitui 

inegável instrumento de produção de subjetividade, não é de se surpreender que a tortura, o 
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valor dado à confissão, ou mesmo a investida do juiz na tarefa instrutória do acusador pudesse 

flutuar livremente no inconsciente humano.  

O Processo Penal, pela relação íntima com o poder, foi o local em que se pode sentir 

gravemente aqueles postulados. É aqui que a introjeção do imaginário católico se fez doer 

com maior rigor, dor que lateja até os nossos dias. Afinal, deve-se ao Processo Penal canônico 

o projeto onipotente de constituir o sistema inquisitivo como substrato psicológico do sujeito 

e instrumento formal do processo. Quanto a isso há poucas dúvidas na literatura. 

Mas que condições permitiram a ressurreição eterna dos pressupostos inquisitivos no 

coração da sociedade? Além do utilitarismo político diversas vezes sublinhado, Gilissen
251

 

pondera o seguinte: a) o caráter ecumênico da Igreja: desde os seus primórdios, o cristianismo 

coloca-se como a única religião verdadeira, permitindo à Igreja seguir uma tendência 

universalista na imposição de sua concepção de mundo; b) certos domínios do Direito foram 

disciplinados pelo direito canônico durante vários séculos, mesmo para os Estados Laicos; c) 

o direito canônico foi, durante a maior parte da Idade Média, o único direito escrito, razão 

pelas quais as compilações de direito canônico conheceram uma larga difusão. 

Analisando a inclinação do Processo Penal europeu continental ao pólo inquisitivo, 

Marcos Alexandre Zilli
252

 pode atribuir o fato a duas circunstâncias: o papel das universidades 

medievais que passaram a considerar o direito romano como única fonte plausível para a 

construção de uma ordem jurídica em uma sociedade marcada pela fragmentação política; o 

desejo de afirmação do poder político da Igreja pela propagação do direito canônico. 

Foi assim que o sistema inquisitivo espairou-se pelas legislações laicas como câncer. 

Mas só tomar parte da codificação não bastava. Era preciso domar as mentes. Por isso, como 

sublinhado por Marcos Zilli, o papado não poupou esforços para retomar a direção do 

movimento intelectual das escolas, por isso, se costurou a influência da Igreja no ensino das 

universidades.   

Na Alemanha, por exemplo, a recepção do direito romano-canônico e, 

consequentemente a implantação do sistema inquisitivo encerrou, para o Processo Penal 

germano, toda a época de desenvolvimento e ideias próprias. No ano de 1532 aparece a 

primeira lei penal imperial (Sacro Império romano-germânico) contendo o Direito Penal em 

sentido amplo: regras de Direito Penal material, regulação do procedimento e organização 

judiciária. Este instrumento legal levou o nome abreviado de Carolina.  
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Ao que merece ser dado relevo, assinala-se que: 

 

“La Carolina conservo la idea del tribunal germano compuesto por el juez 

y los escabinos, pero destruyó su sentido (un juez director del debate y un 

colegio sentenciador por lo que percibía en ese debate), pues que el juez 

paso a colaborar activamente en la decisión y, por su prestigio y 

experiencia, jugaba en ella un papel preponderante”
 253

.  

 

Na Espanha, o regime inquisitivo foi introduzido pelas Las Partidas
254

 e, aos poucos, 

foi se acentuando em las Ordenanzas Reales de Castilla (1484), la Nueva Recopilación 

(1567) e la Novíssima Recopilación (1805).
255

  

 Compreender os efeitos gerados pela adoção dos paradigmas inquisitivos pela 

Espanha, por meio das Partidas, tem importância enquanto tal na medida em que - vigente 

por mais ou menos cinco séculos - foi aplicado com vigor na América
256

. Trata-se de um 

patrimônio comum autoritário de toda a península ibérica e, com isso, exerceu enorme 

influência na constituição do Direito Penal e processual penal na América Latina. 

 Quanto ao Brasil, aponta Nilo Batista
257

 que os modelos procedimentais canônicos, 

donde se inclui o procedimento inquisitivo, ressoou nas leis portuguesas, alcançando as 

Ordenações Filipinas que nesta terra vigoraram. 

 

“À inquisição corresponderá a „devassa‟, coexistindo, tal qual na inquisitio, 

devassas gerais (sobre „delictos incertos‟) e devassas especiais (sobre um 

delito efetivamente ocorrido). As devassas gerais foram extintas em 1821, 

porém seu modelo inspirou muitos episódios da vida nacional brasileira, 
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bastando recordas alguns inquéritos policiais-militares posteriores ao golpe 

de 1964, ou algumas comissões parlamentares de inquérito da investigação-

espetáculo neoliberal”.  

 

É dentre os valores dominantes do objeto cultural da Inquisição que a concentração do 

poder do magistrado sobre a instrução se reciclará na história como um dos mais eloqüentes 

pressupostos inquisitivos no Processo Penal
258

. Pode-se falar da confissão, da tortura, mas 

interessa a manipulação da prova pelo juiz.  

É da representação imaginária forjada pela Inquisição de um Deus-juiz, “que no início 

da história humana investiga e pune os delitos de Adão e de Caim, e no final julgará a todos 

os mortais”
 259

 que se extrai a raiz de sua suposta incursão legítima sobre o fato histórico.  

A inquisitorialidade, já se sublinhou algumas vezes, vai, portanto, muito além da mera 

convulsão procedimental, ela exprime um paradigma que afeta a própria mentalidade judicial. 

Este paradigma convida o julgador a sentar em outro lugar: por ele, o juiz não é mais um 

tertius tanto quanto possível neutro perante o conflito. 
260

 

Nesse ambiente, a imersão do julgador sobre a instrução no sentido de gerir o fato 

histórico insurge como o instrumento mais eficiente de realização dos pressupostos 

fundamentais da Igreja. Assim, se forja a necessidade da busca desenfreada por uma verdade 

histórica, compreendida como a meta absoluta do procedimento penal. Em decorrência, o 

instrumento de realização do poder penal passa a adquirir preponderância maior do que o 

próprio Direito Penal: no curso da história, o meio de realização se mostrou mais relevante do 

que o fim que se pretendia alcançar. (“não era a verdade que se buscava, mas a satisfação do 

poder”).
261

  

Pelo exposto fica claro que a incrementação da lógica processual canônica 

redimensiona o lugar do discurso do julgador: o que era um duelo leal e franco entre acusador 

e acusado, armados com iguais poderes, se torna uma luta desigual entre juiz e acusado
262

. “El 

primero abandona su posición de árbitro y asume la activa de inquisidor, actuando desde el 
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primer momento también como acusador, es decir, se confunden las actividades del juez y del 

acusador”.
263

  

  Nota-se que os pilares do Processo Penal se transformam facilmente para acomodar as 

novas finalidades da ideologia política imperante. Por isso o procedimento penal, na época 

germânica resumida no combate aberto entre acusador e acusado, deu espaço a um sistema 

cujo fim era estabelecer um método eficiente de averiguação da verdade histórica. 

 A verdade como meta absoluta do Processo Penal transforma o status do acusado, 

convertendo-o em objeto da investigação e órgão de prova. E assim caminhou a construção de 

mais um mito que se finca no tempo: o mito da “verdade real”. 

 Era de se esperar que a noção de verdade pregada pela tradição inquisitiva fosse 

introjetada na “alma social” e, como representação cultural que é, no inconsciente do 

julgador. Ora, o dogma da verdade única e absoluta foi uma questão política para a Igreja 

Católica. Com a lógica “girando em torno da pretensão da verdade absoluta, qualquer pessoa 

que ameaçasse tal ideia ou pusesse em dúvida as verdades monopolizadas pela Igreja traria 

danos ao bem comum, portanto geraria desordem”.
264

 Como consequência óbvia, o ideário 

absoluto da verdade foi incorporada pelo registro político e, como tal, introjetado no Processo 

Penal de influência romano-canônico. 

 

“Esta é a mesma lógica do Absolutismo transportado para os demais 

sistemas totalitários. Podemos perceber que essa ideia maniqueísta da 

existência de uma única verdade, o resto é „mentira do demônio‟, persiste 

até os dias atuais em que a lógica da guerra e de combate ao inimigo se 

traduz numa guerra cósmica entre o bem e o mal, qual o „o outro‟, que não 

faz parte da ordem vigente será sempre o inimigo a ser exterminado”
265

. 

  

A questão da verdade, que será tratada apenas enquanto se coloque como condição do 

imaginário processual do juiz inquisidor, convida para um modelo em que a sua postura ativa 

é imprescindível.  

 Veja que, como núcleo central do pensamento inquisitivo, o lugar do julgador deve ser 

obrigatoriamente estabelecido fora do círculo da passividade. Numa afirmação categórica de 

sua principal premissa o juiz precisa perder a sua posição de árbitro.  

Não obstante deva emitir o seu juízo conforme as provas oferecidas pelas partes, 

“asume el papel activo y preponderante de investigador, actuando directamente o por medio 
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de los pesquisidores”.
266

 Afinal, “verdad es cosa que los juzgadores deben catar...sobre todas 

las cosas del mundo”.
267

 

A rotação na finalidade perseguida pelo processo, agora orientado a produzir 

determinada verdade histórica, conseguiu ao mesmo tempo fortalecer o poder exercido pelos 

Tribunais Eclesiásticos
268

, retirar o julgador de seu papel de espectador, converter o acusado 

em objeto do processo, consolidar a tortura e o tormento e ainda tornar a confissão chave de 

uma suposta penitência
269

.  

A “missão divina” de revelar a verdade no Processo Penal fez, portanto, deslizar para 

o imaginário do julgador a posição de tomar para si esse mister. E assim lhe foi mesmo 

exigido nos momentos políticos de inspiração autoritária, e assim o é em alguns Estados 

contemporâneos, com uma sutileza: atualmente, mais do que revelador da verdade (o que se 

faz com eficiência pela gestão da prova), o julgador é aquele capaz de dar conta do desamparo 

e medo do outro produzido pela cultura narcísica
270

 (o que se faz dotando-o de poderes ativos 

na “guerra contra o crime”). 
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  Ao que tudo indica, a Inquisição, filho feio da Igreja Católica e do direito canônico, 

“maior engenho jurídico que o mundo já conheceu”,
271

 será “durante muito tempo a única 

agência de controle social, realizando o que Zaffaroni chamou de „administração da 

morte‟”
272

.  

Esta agência única, deixou claro certa vez Victória-Amália de Sulocki
273

, “irá ao longo 

do tempo se dividindo nas demais agências especializadas que passarão a fazer parte do 

sistema penal, vale dizer, judiciário, polícia, sistema penitenciário e demais agências de 

exercício do poder punitivo”.Daí por que se diz que os mecanismos da Inquisição construídos 

sobre a condição necessária de criminalização do diferente, “sobreviveram à 

descriminalização da heresia, e ainda podem ser entrevistos em plena vitalidade no século que 

ora se encerra”
274

.  

 O que chama atenção na contemporaneidade, além da permanência institucional de 

categorias marcadamente inquisitórias, é o espectro de produção de subjetividade incrustada 

pela Inquisição e retomada, a sua maneira, pela cultura narcísica de consumismo penal e 

predação do outro. Afinal, o cancelamento do outro em sua qualidade de sujeito foi só a face 

mais eloqüente da abstração inquisitiva do réu, transfigurado que foi de ofensor da vítima para 

inimigo público
275

.  

Por isso, a conversão inquisitiva do acusado num “objeto indigno de proteção e 

misericórdia, ameaçador e terrível, cujo extermínio apenas consumará a danação 

irremediável”
276

 representa na atualidade o mesmo “estilo perverso de ser, em que o outro 

com singularidade insubstituível e inconfundível não pode ser reconhecido como tal”
277

.  

 

“Se o outro é apenas um corpo a ser devastado pela apropriação do gozo, 

não resta outra possibilidade para a individualidade perversa além de se 

descartar daquilo que foi canibalizado e consumido, e querer outros corpos 

para recomeçar o ciclo infinito de apropriação devastadora de outras 

individualidades”.
278
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273
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Penal Brasileiro- I. op. cit. p. 23). 
276

 BATISTA, Nilo, Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro- I. op. cit., p. 168 
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É deste universo contemporâneo, incisivamente marcado pela cultura do narcisismo, 

que se inscreverá o julgador a partir deste momento. A relação estabelecida entre o sistema 

inquisitivo, enquanto opção política funcional dos regimes autoritários, e as manifestações 

narcísicas de descarte do outro, deixa transparecer uma cumplicidade (fortemente assinalada 

pela perda do pólo da alteridade) que precisa ser enfrentada, pois influencia diretamente na 

forma com que deve ser concebida a limitação ao poder do julgador no processo. 

 Neste contexto, o Processo Penal que se quer democrático, fruto das promessas 

emancipatórias da modernidade, é jogado num profundo mal-estar. Neste lugar, a 

“circunscrição do sujeito nos pólos narcísico ou alteritário do psiquismo será marcada pela 

regulação dos bens e valores no espaço social, de forma que a economia política e a economia 

pulsional possam se articular densamente”.
279

 Afetado que está pelo “modelo economicista no 

direito criminal de hoje”
280

, o Processo Penal democrático desejado pela Constituição é 

atropelado pelo hiato existente entre o registro simbólico da lei e o funcionamento normativo 

da justiça.
281

 

As condições responsáveis por conduzir as subjetividades para o pólo narcísico do 

psiquismo, colocando em eclipse a alteridade
282

, devem ser des-veladas. Tatuado pela 

experiência histórica inquisitiva, refém dos valores neoliberais, o julgador – como todos nós 

estamos fadados – é lançado ao desamparo. Em decorrência, frequentemente submete-se à 

servidão típica das formas perversas de controle punitivo institucionalizado.  

O inquisidor, ora “pai e senhor de seus jurisdicionados”, dono do discurso da 

intervenção moral que apelava aos “deveres da obediência filial e das prerrogativas do 

pater”
283

, reocupa o seu trono na atualidade, sentado que está na representação da ideologia 

de combate ao crime que lhe cabe por em marcha e cuja “única dúvida com a qual não 

transige é aquela sobre a sua própria fé”
 284

. E assim a outrora objetificação do réu, 

consagrado com a aprovação geral à tortura e à morte, acaba produzindo uma nova espécie de 

medo, o medo do próprio sistema penal, o medo não das prescrições da lei, mas sim dos 

métodos do tribunal
285

. 
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Eis que se apresenta a grande encruzilhada da democracia, o calcanhar de Aquiles da 

república de irmãos, núcleo que é do registro simbólico da alteridade: a inquisição latejando 

no tempo presente. 

 

“e „quando o público reclama de novo os rigores do fogo‟ – o que, nas 

sociedades contemporâneas, é quase sempre o fruto induzido de campanhas 

na mídia – basta „modificar  um parágrafo para (a inquisição) estender 

legitimamente sua jurisdição sobre o novo tipo de combustível”
286

. 

 

Onde o juiz incorpora a metáfora da guerra, transforma-se em bastião da demanda 

persecutória e, por fim, veste a figura onipotente do protetor que arrebata e goza com a 

fragilidade do outro. Neste terreno, a manipulação do fato histórico pela gestão da prova é só 

uma das armas disponíveis.  

 

 

 

 

 

3. O LUGAR DO DISCURSO DO JULGADOR NO PROCESSO PENAL 

CONTEMPORÂNEO 

 

3.1 Entre o “inconsciente inquisitivo” e o mal-estar na contemporaneidade 

 

 

 Dos vestígios latentes da tradição inquisitiva aos desdobramentos psíquicos do mal-

estar na contemporaneidade
287

, a posição do sujeito no Processo Penal se torna mesmo 

delicada. O que se pretende ver neste momento passa, portanto, pela tentativa de inscrever o 

julgador entre a permanência do passado e as contingências psíquicas e políticas em que está 

mergulhado no presente. É ver o ato de julgar num cenário produtor de alto grau de 

subjetividade, na qual o medo da insegurança, próprio que é da liquidez dos laços na pós-
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modernidade
288

, toma a forma de um outro que precisa ser combatido numa nova roupagem 

histórica da abstração do diferente, como aconteceu na Inquisição.   

 O problema da gestão da prova que já era doloroso pelo ranço autoritário que carrega 

da história se torna insuportável quando associado às novas formas de produção da 

subjetividade, fundamentalmente construídas sob o auto-centramento no Eu e no descarte do 

corpo do outro (identificado na fonte de desprazer encarnada no acusado).  

Isso tudo, para não acrescentar agora a questão específica da paranóia que, desde a 

interpretação do caso Schreber por Freud
289

, tem permitido que se faça uma leitura aguçada da 

estrutura social e, particularmente, do inconveniente gerado pela manipulação do fato 

histórico pelo magistrado. 

Num primeiro momento é apropriado que esteja bem delineado este universo 

contemporâneo, na qual a cultura narcísica assume papel fundante na relação estabelecida 

com a alteridade. Afinal, quem não entende o local do outro, negligencia a diferença e, como 

consequência direta, torna-se mais facilmente intolerante e propenso às soluções penais que, 

constitutivas que são da violência institucional sobre o “não-eu”, mostram-se funcionais ao 

mecanismo narcísico de predação do outro.  

A forma com que o sujeito, investido de forte ganho narcísico, comporta-se com o 

outro passa a ser imprescindível à formulação de um Processo Penal democrático, preocupado 

que está em conter a descarga pulsional sobre o corpo do acusado e reduzir os danos 

provocados pelo desvio social.  

É forçoso articular a intimidade entre as novas manifestações da subjetividade
290

, o 

consumismo penal e a tentativa de transformar o juiz em “secretário de segurança-pública”. 
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Não me afastarei completamente da reflexão central esculpida na gestão da prova pelo 

julgador, que neste momento será tomada apenas como um desdobramento daquilo que 

culturalmente se impõe e que, sem uma revisão crítica do Processo Penal, mergulhará a 

ciência criminal em um silencioso e profundo mal-estar. 

  

                                                                                                                                                                                     
transtornos de pânico e fobias sociais; e patologias do corpo, frequentemente relacionados aos transtornos 

psicossomáticos”. O que se pretende enfatizar nesta investigação são as “ressonâncias da especificidade do mal-

estar” sobre a subjetividade e os seus desdobramentos sobre o Processo Penal. No fundo, muito embora com 

outra finalidade, o que se deseja é justamente aquilo que a Doutora Diane Viana teve a oportunidade de salientar 

quando tratou do corpo e subjetividade no contexto do mal-estar: colocar em relevo as implicações do mal-estar 

na contemporaneidade sobre as relações afetivas “evidenciando a tônica narcísica implicadas nas formas de viver 

e padecer hoje”. Para o Processo Penal, como será visto, isto implica alterar a maneira com que o outro-acusado 

é enxergado e o desejo “punitivo” exercido. Cf. VIANA, Diane. Corpo e Subjetividade: uma discussão sobre o 

mal-estar na contemporaneidade. disponível em  

http://www.uff.br/labpsifundamental/arquivos/Corpo%20e%20Subjetividade%20uma%20discussao%20sobre..p

df. acessado em 08/06/11, p. 01. 
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3.1.1 Cultura do narcisismo e a predação da alteridade 

 

“Cada um por si e foda-se o resto parece ser o lema maior que define o ethos 

da atualidade”. 

          Joel Birman. 

 

Há bons motivos para crer que a descrição de Birman
291

 sobre o mal-estar inscrito no 

sujeito na ordem da subjetividade oferece importante subsídio de reflexão ao Processo Penal 

que se quer democrático. Claro que para isso é preciso enxergar a própria condição 

contemporânea do Processo Penal, naquilo que o seu instrumental teórico tem deixado de 

cumprir ou pensar. 

No ambiente histórico da atualidade, no qual o Processo Penal é concebido como o 

principal projeto político democrático de qualquer república ocidental, se torna indispensável 

passá-lo por um filtro crítico que traga à tona todas as funções que deverá ser exercida por ele. 

Vivemos a contingência de uma ordem social em que gracejam novas formas de subjetivação 

e o alheamento do Processo Penal deste contexto o fragmenta conceitualmente e o esvazia no 

cenário das práticas punitivas do dia a dia. 

O ponto nevrálgico deste mal-estar (uma vez que assola a contemporaneidade, não 

deixaria de afetar a ciência criminal como um todo) está em parte radicado na cultura do 

narcisismo, responsável por alterar substancialmente o olhar que se tem do outro. É perceber, 

como lembra Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
292

 que “vive-se hoje, como talvez nunca 

antes na história, a derrocada da fraternidade” e que “ela não foi – e não é – pieguice da 

modernidade”. 

O despojamento do valor do outro, que já se conhecia desde o patrimônio deixado pelo 

inquisitorialismo, retorna ao Processo Penal contemporâneo formando um “horizonte 

intersubjetivo que se encontra esvaziado e desinvestido das trocas inter-humanas” e, cuja 

consequência trágica é “a implosão e a explosão da violência que marcam a atualidade” 
293

. 

A forte relação entre violência e alteridade no contexto contemporâneo levou Ricardo 

Timm de Souza
294

 a ponderar três teses interessantes à escuta que se pretende levar a efeito:  
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Em primeiro lugar, tudo aquilo que entendemos por violência, em todos os níveis, do 

mais brutal e explícito à violência coercitiva e socialmente sancionada pelo direito positivo 

repousa no fato explícito de negação de uma alteridade
295

.  

 

 “A violência, no sentido aqui proposto, se constitui na medida em que se 

exerce, desde um pólo de decisão individual ou social, de forma consciente 

ou em contextos que sugerem inconsciência, atos que negam a condição de 

“outro” do outro, ou seja, daquele que não pertence ao pólo de decisão. A 

isso chamamos de “negação de uma alteridade”
 296

. 

 

A importação do registro da violência ao Processo Penal, conforme será desenvolvido 

ao longo deste capítulo, está centrada na dificuldade em aceitar a experiência alteritária, o que 

joga o sujeito ao domínio psíquico da agressão contra o outro-acusado.  

A violência de que se falará diversas vezes, portanto, deve ser entendida dentro deste 

contexto, responsável por incluir não apenas as manifestações individuais – inquietações 

geradas nas ruas -, mas, sobretudo, a forma com que se constitui a resposta estatal ao desvio. 

É deste ponto de vista que urge a preocupação democrática do Processo Penal, esculpido que 

é pelo desejo de redução de danos e contenção crítica das formas de produção de 

subjetividade que gravitam fora e dentro do ritual judiciário. 

A segunda tese trazida por Ricardo Timm
297

 aduz que as infinitas manifestações de 

violência devem ser compreendidas fora de uma fragmentação intelectual-emocional, o que 

significa depreender os vínculos profundos que qualquer ato violento tem com qualquer outro 

ato violento. 
298

  

Disso resulta que a violência deve ser concebida em todos os seus gêneros como um 

elo da mesma estrutura de negação da alteridade, formalizando um ciclo contínuo de 

produção. 
299

 

A terceira tese sobre violência versus alteridade traz a seguinte premissa: A 

desarticulação da racionalidade violenta passa pelo questionamento radical de certos 

paradigmas que, “pregando a unidade racional da razão, na verdade, acobertam a violência 
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exercida contra outras racionalidades possíveis e reais”. 
300

  Isto significa, acima de tudo, 

transpor o histórico e importante conceito de igualdade promulgada a um modelo de 

diferença exercida – “onde, de fato, nenhum particular sucumba por sob as imposições de 

algum tipo de razão onisciente, ainda que bem-intencionada” 
 301

. 

Se não é o objetivo enveredar pelo caminho exclusivo da escuta psicanalítica ou da 

filosofia, o que faria sem muito êxito, nem por isso se pode deixar de detalhar algumas 

categorias indispensáveis. Lembre-se que se está a buscar por este viés, existem muitos 

outros, entender no Processo Penal a questão da alteridade, do desamparo e todos os 

desdobramentos seguidos do “narcisismo defensivo” dentre os quais o desprezo pelos outros é 

constitutivo.  

 

“narcisismo que pode ser visto não apenas como amor à própria imagem, 

dentro da dinâmica do prazer-desprazer, mas como um movimento 

regenerativo, defensivo, em face da violência (...) O narcisismo moderno, 

dissemos, é um narcisismo defensivo, voltado para o investimento do corpo, 

que se tornou foco de sofrimento e ameaça de morte pela ação da violência”
 

302
.  

 

Pois bem, a relação estabelecida com o outro oferece no conceito de narcisismo uma 

base fundamental. É na delimitação do Eu frente ao mundo externo, em outras palavras, na 

possibilidade do redirecionamento da libido objetal
303

 retirada deste mundo exterior ao Eu, 

que se coloca parte do que Freud
304

 chamou de narcisismo. 
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Fica a observação de que, nos idos de 1914, Freud trabalhava com dois tipos de 

narcisismo: o primário e o secundário. Esclarece Alexandre Abranches Jordão
305

 que no 

primário, “o indivíduo é pensado como uma mônoda onipotente em que ainda não se pode 

falar em investimento objetal, mas que encerra em si todo esse investimento”, no secundário, 

fruto do retorno da libido investida nos objetos sobre o próprio narcisismo, resgata-se a 

onipotência experimentada na primeira etapa. 

A relação estabelecida entre o Eu e o que está “fora” é importante na medida em que 

cria uma primeira cisão, oportunidade em que pode se contrapor a um objeto.  

Freud
306

 exemplifica com o caso do bebê lactante que ainda é incapaz de separar seu 

Eu de um mundo exterior, como fonte das sensações que lhe sobrevêm. Somente aos poucos é 

que o bebê vai aprendendo a fazê-lo, em resposta aos estímulos externos que vai recebendo. 

Muitas fontes (depois identificáveis em órgãos do corpo) podem enviar-lhe sensações 

imediatamente, mas outras – dentre as quais a mais desejada (o peito materno) não, 

escapando-lhe temporariamente para retornar apenas com o choro ávido por ajuda. “É assim 

que ao Eu se contrapõe inicialmente um „objeto‟, como algo que se acha „fora‟ e somente 

através de uma ação particular é obrigado a aparecer”
307

. 

Esta contraposição ao externo e, consequentemente, da exclusão do Eu daquilo que 

está “fora” também pode ser observada na tentativa de eliminação que o princípio do prazer 

tenta impor às sugestões inevitáveis de dor. Dessa forma, “surge a tendência de isolar do Eu 

tudo o que pode se tornar fonte de tal desprazer, a jogar isso pra fora, formando um puro Eu-

de-prazer, ao qual se opõe um desconhecido, ameaçador “fora”.
308

 

 

“algumas coisas a que não se gostaria de renunciar, por darem prazer, não 

são Eu, são objeto, e alguns tormentos que se pretende expulsar revelam-se 

como inseparáveis do Eu, de procedência interna. Chega-se ao procedimento 

que permite, pela orientação intencional da atividade dos sentidos e ação 

muscular apropriada, distinguir entre o que é interior – pertencente ao Eu – e 

o que é exterior – oriundo de um mundo externo -, e com isto se dá o 

primeiro passo para a instauração do princípio da realidade que deve 

dominar a evolução posterior. Essa distinção serve, naturalmente, à intenção 

prática de defender-se das sensações de desprazer percebidas e que 

ameaçam”.
309
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 A colocação de Freud faz pensar se a facilidade com que o julgador se identifica com a 

vítima não decorre em parte da recuperação psíquica de uma fonte intuitiva de desprazer
310

. É 

indubitável que o resgate potencial do crime ou a memória pessoal do delito vivido institui 

uma sensação de dor que quase obriga à repulsa do ameaçador, afinal, “a conservação do 

passado na vida psíquica é antes a regra do que a surpreendente exceção”.
311

 

 O narcisismo sob este aspecto exprime a conflituosa relação que estrutura o sujeito 

entre o contato com o desprazer e o prazer de isolá-lo e, não sem motivo, é tão tormentosa a 

relação estabelecida com o acusado no Processo Penal. 

 De toda sorte, a formação narcísica concebida desde a relação estabelecida com o 

mundo externo e centrada na disjunção prazer-desprazer, deve ser acrescentada. 

 Neste contexto, a repulsa do outro, eliminado como um refugo humano, 

compreendido enquanto não mais servir à função de incrementar o próprio gozo do sujeito, 

será pensada como representante da falência cultural centrada na solidariedade, a considerar, 

como alerta Birman
312

, que essa seria o correlato das relações inter-humanas fundamentadas 

na alteridade.  

É da cultura do narcisismo que certa vez emergiu o mal-estar na Psicanálise
313

 e que 

parece assolar o Processo Penal que se fala. É da característica ímpar da subjetividade na 

cultura do narcisismo, da dificuldade radical em admirar o outro em sua particularidade que a 

ciência criminal precisa dar conta. A “auto-exaltação desmesurada da individualidade no 

mundo do espetacular fosforescente”
314

 é o local em que estamos todos, não sendo outro o 

cenário em que “saquear o outro, naquilo que este tem de essencial e inalienável, se 

transforma quase no credo nosso de cada dia”
 315

.  

A explosão da violência na atualidade é transferida para a relação processual sem 

muitas dificuldades. E não é outra coisa que ocorre quando, a custo das garantias 

fundamentais, apela-se ao discurso da defesa social.  

O mal-estar no Processo Penal é ter que estar fadado a conviver com as formas de 

subjetivação contemporâneas que assombram o sujeito, e ter força para rever o funcionamento 

                                                           
310

A experiência histórica que, em algum momento, fundiu o poder soberano com as angústias da vítima também 

integra o registro inconsciente das práticas culturais. O Estado, portanto, não apenas tomou o lugar da vítima, 

mas se identificou com ela. Assinala Garapon: “Por força de uma inversão do movimento da história, já não é a 

infração à lei comum que escandaliza, mas sim o espetáculo do corpo assassinado da vítima. Antes, qualquer 

dano provado se tornava um assunto do Estado, hoje, passa-se o inverso: para se justificar, é o Estado que se 

coloca ao serviço do sofrimento privado”. GARAPON, Antoine. Bem julgar. op. cit. p. 253. 
311

 FREUD, Sigmund.  O Mal-Estar na Civilização, op. cit. p. 24. 
312

 BIRMAN, Joel. Mal-estar na Atualidade. op. cit., p. 25. 
313

 BIRMAN, Joel. Mal-estar na Atualidade. op. cit., p. 18. 
314

 BIRMAN, Joel. Mal-estar na Atualidade. op. cit., p. 24. 
315

 BIRMAN, Joel. Mal-estar na Atualidade. op. cit., p. 25. 



91 

 

de institutos - de que é exemplo a gestão da prova pelo julgador e muitos outros
316

 - e 

instituições, de que são exemplos todas as agências punitivas de controle e o Judiciário. 

A compreensão das implicações tatuadas pela cultura do narcisismo na construção do 

que a ciência criminal vai identificar como inimigo ficará para depois, por ora, ainda é preciso 

avançar mais sobre a própria cultura narcísica ou chegaremos sem subsídios consistentes à 

questão do desamparo e da servidão (que permite ao sujeito sucumbir como uma “ovelha” ao 

movimento do consumismo penal)
317

. 

A caracterização da sociedade pós-moderna pelo viés da cultura do narcisismo deve 

ser atribuída a Chistopher Lasch
318

, em uma obra célebre chamada “The culture of Narcisism: 

American Life in an Age of Diminishing Expectations”. Outra brilhante leitura da sociedade, 

sempre citada, deve-se a Debord
319

 in “La Société du Spectacle”. Por enquanto basta ter: para 

Lasch, “o mundo estaria centrado no eu da individualidade, sendo essa sempre auto-

referente”; Debord diz da “exigência do espetáculo como catalisador dos laços sociais, sendo, 

pois, a mise-en-cène a reguladora fundamental do espaço social.” 
320

 

O que está em jogo nas condições atuais é o auto-centramento demasiado do sujeito
321

, 

acompanhando que vem do desaparecimento da alteridade como valor.
322
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Para o Processo Penal isto irá representar a dificuldade sentida no “julgamento de si”, 

problemática central da chamada “criminologia do outro” que poderei descrever mais a 

frente, seguindo as contribuições preciosas tecidas por Salo de Carvalho.  

 

3.1.2 A problemática do poder e o “estilo perverso de ser” no Processo Penal 

 

A experiência da alteridade e, consequentemente, o reconhecimento do valor do outro 

enquanto tal somente se constitui quando o sujeito é permeado pela diferença, oportunidade 

em que pode romper com o „universo monótono do mesmo‟. 
323

 “Aí pode o Outro, 

abstratamente preservado, falar sua língua natal, aí pode o Outro reencontrar sua concretude 

absoluta”.
324

 

Mas é a ausência de qualquer indicativo de uma real experiência alteritária que marca 

o mal-estar contemporâneo. Birman
325

 fala num estilo perverso de ser: 

 

“No estilo perverso de ser, o desejo do outro – como revelação da marca 

indelével de sua singularidade – não pode ser reconhecido e muito menos 

valorizado, pois se isso ocorresse a individualidade perversa seria 

inapelavelmente lançada na experiência da devastação psíquica, já que 

estaria impedida de colocar em ação sua voragem de domínio e sua ânsia 

absoluta de poder”.  

 

É surpreendente perceber a intimidade carnal entre a problemática do poder e a forma 

de ser da perversão. A problemática do poder é justamente o núcleo fundador em que se 

assenta todo o Processo Penal. 

Compreender que a economia perversa gravita constantemente sobre o exercício do 

poder permite ampliar de sobremaneira a escuta da ciência criminal, pois não é outro o lugar 
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em que “o exercício do poder supõe uma onipotência absoluta de quem o realiza e de quem a 

ele se submete e nele acredita”.
326

 

O que se quer dizer com isso é que existe uma inegável carga de perversão anexa ao 

julgamento, um reservatório propício à experiência perversa marcada pela predação do corpo 

do outro.
327

 

E é assim porque existe uma espécie de individualidade psíquica fundamentalmente 

perversa, atravessada pela perda flagrante do sujeito da diferença, assombrando qualquer um 

de nós. Trocando em miúdos, diria Reich
328

, é como se carregássemos um fascista dentro de 

si.  

 

“o „fascismo‟ é a atitude emocional básica do homem oprimido da 

civilização autoritária da máquina, com sua maneira mística e mecanicista 

de encarar a vida. É o caráter mecanicista e místico do homem moderno 

que cria partidos fascistas, e não o contrário. (...) O fanático fascista não 

pode ser neutralizado; se não for capturado dentro da própria pessoa; se 

não conhecermos as instituições sociais que o geram diariamente”.
329

 

 

É dessa relação entre a ordem social, estrutura de poder e o traço psíquico do caráter 

fascista de que se valeram um dia os regimes autoritários experimentados pelo mundo
330

. 

Em a “Psicologia das massas e análise do Eu” Freud
331

 trabalha brilhantemente com 

estes conceitos, retomados de forma fantástica por Wilhem Reich
332

 em “Psicologia de 

massas do fascismo” e também por Gerard Pommier em “Freud Apolítico?”.
333
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Ali se vê como todos os sistemas modernos de dominação puderam manipular a 

homogeneidade das massas nas mãos de um líder que puxa os “cordões das marionetes 

daqueles que são destituídos, mobilizando com isso seu potencial de violência para atacar 

qualquer diferença existente no registro que lhe interessar”.
334

 

Também não seria em um ou dois Estados contemporâneos que ainda se observa uma 

multidão exigindo dos seus heróis
335

 a violência, uma multidão tão autoritária quanto 

intolerante que somente “respeita a força e não vê na bondade mais que uma espécie de 

debilidade que a impressiona muito pouco”.
336

 

É este potencial autoritário, vivo que está no psiquismo, que reside boa parte da 

preocupação e, como corolário, da necessidade de conter os movimentos que imploram por 

um julgador ativo no Processo Penal. 

Deve-se esclarecer que, na oportunidade em que lidou com a chamada psicologia das 

massas, Freud tratava de dissecar a multidão inserida no contexto dos regimes autoritários 

centrados na figura de um líder
337

. Sua descrição, ao que interessa, deve ser aproveitada pelo 

signo autoritário que evidencia e que permite ver a possibilidade de intensificação dos afetos 

até o extremo
338

. A possibilidade de desaparecimento das inibições pessoais importa enquanto 

deixa escancarada a hora em que “todos os instintos cruéis, brutais e destrutivos, resíduos de 

épocas primitivas, latentes no indivíduo” despertarão para procurar sua livre satisfação. 
339
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Não sem motivo é tão caro o questionamento de Birman
340

 no sentido de pensar se o 

nazismo não continuou a colonizar a mentalidade contemporânea pelas práticas sociais da 

intolerância que caracterizam a pós-modernidade.  

É aí que o potencial perverso e a cultura do narcisismo se cruzam com a problemática 

do exercício do poder no Processo Penal. O constante derrame da ditadura de que nos fala 

Rui Cunha Martins
341

, responsável por disponibilizar um patrimônio autoritário, está livre 

para o acesso e de fato é acessado no resgate diário de categorias tradicionalmente utilizadas 

por regimes autoritários de inspiração inquisitiva (aqui está a gestão da prova pelo 

magistrado). 

O discurso nazista e fascista, fortemente carregado de um quadro mental paranóico
342

, 

da mesmíssima forma com que se constitui o pensamento inquisitivo, se “enraízam no campo 

das mentalidades e da consciência social, de forma difusa, mas eminentemente sistemática, o 

que torna tudo isso ainda mais inquietante”.
343

 

Tem razão Joel Birman
344

, quando nos ensina que “a ordem simbólica e política do 

social é a condição de possibilidade para a produção de sujeitos que funcionam segundo 

certas regularidades psíquicas e não conforme outras, também possíveis”. Só por isso, a 

considerar uma sociedade que prega a profilaxia punitiva como saída para os seus problemas 

sociais e reage de forma tão intolerante com o desvio, realmente é de se preocupar com os 

sujeitos que se tem fabricado. 

Nota-se, pois, que ao lado do Processo Penal compreendido como um “sinthoma 

político” do regime de poder constituído também sobrevém um sujeito estruturado 

psicologicamente segundo a ordem simbólica e política determinada. 

A questão do inquisitorialismo e a perda contemporânea da alteridade devem ser 

entendidas, portanto, dentro deste registro, pois o sujeito não é outro senão um ser constituído 

entre as pulsões e os sistemas simbólicos transmitidos pela ordem social.
345

  

Esta ordem social também não é outra que não uma sociedade marcada pelo traço do 

neoliberalismo, em que praticamente não se oferecem experiências alteritárias. Aqui, o sujeito 

não se abre à diferença e os vínculos de solidariedade social se esfacelam como nuvens 

frágeis.  
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Aliada à difusão do medo do crime e ao desmantelamento das redes de proteção, a 

ordem social empobrecida de valores ideais conduz ao pólo narcísico da estrutura simbólica, 

impondo ao sujeito um “imperativo de gozar” 
346

 em que a violência se incrementa como a 

única via segura para suportar o pólo alteritário do psiquismo
347

.  

Nas ruas, isto implica no aumento da conflitividade e na violência experimentada pela 

ausência da possibilidade de gozo
348

 (donde surge o imperativo
349

). No Processo Penal, 

resulta na importação do registro psíquico da violência, agora sedimentada no 

recrudescimento da intolerância ao desvio, o que importa na restrição das garantias de 

contenção ao poder sobre o sujeito. 

 

3.2 Julgar entre o discurso do medo e a experiência do desamparo 

 

“Mas o receio de descontrole castra a vida em suas várias dimensões. O 

medo não se encontra realmente nunca consigo mesmo; o medo nunca é 

flagrado totalmente por seus temores – e isto é o que de mais aterrorizante 

se pode conceber”. 

 

Ricardo Timm de Souza. 

 

 O recurso maciço ao encarceramento acompanha o desmantelamento do Estado 

providência, concebendo um modelo de Estado mínimo na esfera social e econômica
350

 e um 

                                                           
346
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Estado Penal máximo, vigilante, que manipula o medo e a insegurança para dar roupagem 

pós-moderna a antigas formas de restrição sobre a liberdade.
351

 Isto tem um enorme efeito 

sobre o homem. 

O discurso do medo passa a ser o pano de fundo das intervenções urbanas que 

pretendem dar conta da conflitividade, produzindo uma espécie de consenso social nas 

práticas de repressão fora do direito, entendido como um entrave ao fim da insegurança. 

Aliás, não é outra coisa que faz e sempre fizeram as ideologias autoritárias, notáveis que 

foram em sua “propensão a condensar o difuso, localizar o indefinível, transformar o 

incontrolável num alvo a seu alcance e, por assim dizer, à distância de uma bala”. 
352

 

 

“A diminuição do poder político do Estado faz com que o desamparo 

provocado pela destruição das redes de proteção coletiva gere uma 

ansiedade difusa e dispersa que converge para a obsessão por segurança. 

(...) A incerteza é vendida como estilo de vida e o medo torna-se uma opção 

estética” 
353

. 

 

A arquitetura do medo é a principal fonte legitimadora da emergência, na qual o risco 

que ameaça toma a forma de um inimigo que deve ser enfrentado de forma excepcional e 

urgente. A vigilância se torna uma obsessão, a segregação dos “grupos de risco” um 

imperativo
354

 e as garantias fundamentais um obstáculo a ser superado. 

O problema se agrava na medida em que o clamor social punitivista, centrado na 

cultura do medo, tem tido o respaldo dos setores políticos de “esquerda” que, assumindo o 

                                                                                                                                                                                     
lado é incapaz de cumprir suas promessas, por outro, mantém-se inexplicavelmente metido nas relações 

individuais, mormente no mercado, donde precisa sair de modo inadiável. É necessário, segundo os arautos desta 

visão economicista, desmontar esse Estado, rearranjando-o de forma tal que, na nova postura, seja um Estado 

mínimo. Para tanto, em um primeiro momento, trata-se de fazer o seu sucateamento”. 
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 KARAM, Maria Lúcia (Org.) Globalização, Sistema Penal e Ameaças ao Estado Democrático de Direito. 
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tradicional discurso da “direita”, muda o seu ideal - que outrora repudiava o exercício 

punitivo do poder-, para servir-se dele no seu próprio interesse.  

A descoberta da rentabilidade do discurso da lei e ordem pela esquerda é muito 

prejudicial na medida em que suprime um importante foco de resistência contra a instituição 

de um “Direito Penal máximo” atentatório aos direitos fundamentais. Pretendendo justificar a 

incorporação da ideologia repressora, setores da esquerda passam a condescender com o 

clamor punitivo, centrando sua fúria contra uma suposta criminalidade organizada, à sua visão 

propulsora da insegurança, em nova roupagem de um medo coletivo
355

. 

Em todos os casos, o que se exige é uma resposta estatal sem que se questione a 

eficácia de tais reações meramente simbólicas: a opinião pública busca resultados rápidos e a 

isso reagem os políticos, introduzindo medidas legislativas simbólicas e debilitando as 

garantias fundamentais. Efetivamente, se coloca em prática uma política criminal puramente 

demonstrativa, de estabilização social da necessidade de segurança através do aumento 

simbólico das penas e do endurecimento do regime penitenciário.
356

 A funcionalidade com 

que atua no controle dos excluídos, aliado ao contentamento que traz para a classe média 

aflita, torna o discurso do Direito Penal simbólico atrativo e satisfatório. 

 

“Há uma recepção quase que natural (Ramalho), como se fosse um objeto 

que pudesse ser consumido. Trata-se, ao que parece, de articulada 

cooptação, no melhor estilo nazista: Faz-se da sedução uma arte, brincando-

se com objetos do desejo e dando-lhes uma dupla face: satisfazer (sempre 

parcialmente, porém) aos incluídos e entorpecer (até quando?) os 

excluídos”. 
357

 

 

A facilidade com que a mensagem repressiva é propagada e sua inegável rentabilidade 

política cria o que Zaffaroni
358

 certa vez denominou de “discurso único do novo 

autoritarismo”. Desta forma, por todos esses meios pouco éticos ou diretamente criminosos, 

vende-se a ilusão de que se obterá mais segurança urbana contra o delito comum sancionando 

leis que reprimam acima de qualquer medida os raros vulneráveis e marginalizados tomados 

individualmente, o que aumenta de sobremaneira a arbitrariedade policial, legitimando direta 
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ou indiretamente todo gênero de violência, inclusive contra quem contesta o discurso 

publicitário. 
359

  

A bem da verdade, o incessante retorno à lei penal como salvador da sociedade serve-

se como uma aparente solução aos problemas sociais, deslocando para o plano simbólico – da 

declaração que tranqüiliza a opinião pública - o que deveria se resolver no nível da 

instrumentalidade – proteção efetiva
360

. 

Fosse Miranda Coutinho
361

 diria se tratar, a toda evidência, “de um golpe pelo 

imaginário”. 

 

“Vai-se levando a situação vendendo-se a ilusão através de fórmulas 

milagrosas. O problema é que o real pode estabelecer aquilo que os 

neoliberais não conseguem dar (não conseguem dizer, por exemplo, 

concretamente, quanto é preciso privatizar), ou seja, um limite, talvez 

intransponível e, aí, não há imaginário que sustente o sujeito”. 

 

De fato, é preciso dizer todos os dias desta vida, que o Direito Penal não é uma 

mensagem: “uma lei penal serve para punir, para reduzir direitos, para produzir dor e também 

para matar pessoas. Uma mensagem com alguns cadáveres é uma mensagem muito cara.” 
362

 

A capacidade de difusão e incorporação social do discurso punitivo, centrado no 

dogma da resposta penal ao desvio encontra na leitura do desamparo um interessante ponto de 

reflexão. Afinal, por que os indivíduos aceitam sem “resistência” intelectual crítica, a 

multiplicação da violência institucional pelo direito criminal? Estaríamos diante de um vulgar 

deleite com o sofrimento? 

“A dolorosa experiência do desamparo se evidencia em um estilo trágico, pois, 

consubstancial com todas as coordenadas constitutivas da modernidade, não é algo que possa 

ser eliminado por um gesto volitivo do sujeito”. 
363

 É mesmo um caso a se pensar se a 

constatação do desamparo não apontaria à razão pela qual a mensagem punitiva obtém alto 

grau de legitimação no espaço social próprio do neoliberalismo. 

O que há de interessante nisso tudo, enquanto constitutivo de uma aguçada leitura do 

direito criminal, é perceber a maneira com que a estrutura social contemporânea, aliada à 

experiência do desamparo, “tem o impacto de produzir e de reproduzir no sujeito as mais 
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terríveis formas de servidão” 
364

, caso em que o indivíduo se vê dependente da eleição de 

figuras e de instituições supostamente poderosas, capazes de protegê-los das diferentes 

modalidades de relações sociais. 

Essas instituições não são outras que não as agências punitivas encarregadas do 

controle penal (Polícia, Ministério Público e o próprio Judiciário), instituições alçadas – com 

o auxílio luxuoso da mídia, diga-se de passagem, – à figura altíssima do grande protetor da 

sociedade em face da “guerra contra o crime”. 

 

“Como decorrência, a violência se revela em sua modalidade originária de 

existência, pela qual a figura onipotente do protetor violenta e goza com a 

fragilidade do outro, alimentando-se disso e engrandecendo a sua imagem 

narcísica. Essas figuras e instituições podem ainda agenciar outras formas 

de violência a partir desse patamar de base. Com efeito, como líderes 

carismáticos dessa massa humilhada de indivíduos sem face e sem espinha 

dorsal, tais figuras fragilizadas podem catalisar o potencial de violência de 

tal massa para direcioná-lo para outros, postos na posição de bode 

expiatório de suas misérias”
 365

. 

 

É dessa massa passiva e submissa ao discurso punitivo, que não tem vergonha de 

catalisar a violência contra os outros – aquele que não sou Eu – de que se valem os 

movimentos de lei e ordem e, porque não lembrar, o retorno estúpido ao neonazismo, donde 

as manifestações atuais de xenofobia na Europa e Estados Unidos apontam exemplos 

alarmantes.  

O abismo oferecido pelo desamparo remete o sujeito a um pedido submisso de socorro 

às instituições supostamente poderosas. E é assim que o punitivismo, como discurso retórico 

da defesa social, ganha força e se introjeta na economia psíquica.  

 

“os sujeitos se submetem servilmente aos outros na busca frenética que 

fazem de segurança e de proteção, em nome do evitamento do desamparo, 

custe o que custar. (...) Ao lado disso, a violência e a crueldade do outro, 

suposto protetor do cidadão servil, se autoriza e se legitima, disseminando 

então a destrutividade moderna de maneira ilimitada.
366

  

 

A servidão que implora por instrumentos de conforto à experiência do desamparo 

remete a uma estrutura psíquica que assume uma direção eminentemente perversa. E aqui 

lembro novamente as considerações que foram tecidas em nome do estilo perverso de ser
367

 e 
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que, com a devida venia, nos oferecem um importante núcleo de reflexão à atmosfera do 

julgamento criminal. 

Tudo o que até agora foi dito, não se pode olvidar, encontra-se intimamente ligada à 

ordem social estabelecida pelo neoliberalismo e pelo desmantelamento do Estado de bem 

estar social. É a ordem social que oferecerá ou não as experiências alteritárias, permissivas da 

abertura à diferença e, consequentemente, ao estabelecimento de vínculos seguros de 

solidariedade.  E quem nos lembra disso é o próprio Birman
368

 quando enfatiza com todas as 

letras que é no cenário neoliberal da mercantilização da convivência que o “desamparo das 

pessoas tem atingido limiares inimagináveis”, e cuja consequência dolorosa é a “busca por 

bodes expiatórios pela violência”
 369

. 

A economia do controle social, portanto, não pode prescindir do poder militar, policial 

e penitenciário e, por óbvio, do juiz, pois só assim se pode gerir o medo e o alarme social que 

ela mesma criou
370

.  

Daí vem a demanda por um julgador que vista a camisa do secretário de segurança 

pública e que se coloque com uma postura ativa no ritual do julgamento, assim agindo em 

nome do eficientismo penal
371

 incorporado no discurso de “combate ao crime”. 

 

3.3 O problema da descarga pulsional e da “criminologia do outro”: é mais seguro um 

juiz espectador 

 
“O senhor se admira de como é fácil mover os homens para a guerra, e supõe 

que haja alguma coisa neles, um instinto de ódio e destruição que favorece 

aquele incitamento. Mais uma vez concordo plenamente com o senhor”. 

 

Freud, in Por que a Guerra?  
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A clivagem do sujeito, produto do esforço de Freud no descentramento operado pelo 

inconsciente, modifica a forma com que o homem é compreendido e o Processo Penal 

enxergado. No contexto perturbador do crime, a ânsia de destruição não vive apenas no 

acusado. 

A inserção do Processo Penal em um verdadeiro projeto libertário, por tudo quanto foi 

dito, depende umbilicalmente da sua compreensão enquanto submergido no mal-estar da 

contemporaneidade. Num ambiente em que a alteridade é crime - na manifestação mais 

latente da reificação do outro próprio da mentalidade inquisitiva –, lembra Salo de 

Carvalho
372

- o paradigma etiológico continua vivo no psiquismo do juiz. 

Quando se insiste, portanto, em manter o magistrado longe da manipulação do fato 

histórico pela gestão da prova, o que se quer não é nada mais do que restringir, ainda que 

ciente de todas as limitações pertinentes, as formas de produção e contaminação da sua 

subjetividade (e ainda nem se avançou sobre os percalços do chamado “quadro mental 

paranóico”). Foi visto como a ordem social constrói determinados mecanismos de economia 

psíquica e não outros e como no espaço público do neoliberalismo o consumismo penal é um 

imperativo desejado pela própria cultura narcísica. 

Num ambiente social pouco propício ao enamoramento do diferente, que metaforiza a 

guerra e que lança o julgador numa cruzada contra o crime, é de se preocupar com os rumos 

promovidos por uma atuação ativa do julgador.  Edificada num terreno movediço, altamente 

poroso às novas formas de produção da subjetividade, a atmosfera do julgador é realmente 

muito complexa e dolorosa. As diversas falhas no processo alteritário, associado ao ritual do 

julgamento, o aproxima do pólo narcísico, cadenciando seu comportamento pela “oscilação 

contínua entre o amor de si e o amor do outro, em um jogo de atrações e repulsas 

permanentes, em que o amor e o ódio se imporiam como defensores do território sagrado do 

eu” 
373

. 

O tormento pessoal do juiz no contato com o crime, já se problematizou mais de uma 

vez, expõe o sujeito à sua própria ambivalência, concebida por Freud como expressão da 

alternância de opostos que incide durante toda a vida do indivíduo
374

.  

Na prática punitiva cotidiana, porém, o que se vê com nitidez é uma espécie de 

primazia da “exaltação egóica” e da cultura do espetáculo punitivo, seguidas que são pelo 
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aumento da intolerância em relação às diferenças e, o que é mais perigoso, da ativação dos 

mecanismos de escoamento da tensão narcísica.  

 

“O instinto de morte se torna instinto de destruição ao ser dirigido, com a 

ajuda de órgãos especiais, para fora, para os objetos. O ser vivo como que 

conserva sua própria vida ao destruir a vida alheia. Mas uma parte do 

instinto de morte permanece ativa dentro do ser vivo”
375

. 

 

É isto que inquieta. Afinal, é legítimo crer que o juiz, historicamente já condicionado 

pelos registros inconscientes da cultura processual inquisitiva, agora atormentado pelas novas 

formas de produção da subjetividade, não medirá esforços para retomar a matriz orientadora 

da eliminação do outro, o que fará buscando a prova que legitimará a violência contra a 

alteridade. Este julgador jamais julga a si e, portanto, não se vê como transgressor, nos moldes 

daquele que pretende dominar
376

. 

Daí emerge a chamada “criminologia do outro”, do “pária ameaçador, do estrangeiro 

perturbador, do excluído e do desagradável” 
377

, responsável por diabolizar o criminoso, 

estimular os medos e as hostilidades sem os quais a maximização do sistema penal em que o 

magistrado é erigido a defensor, não se sustentaria. 

A “criminologia do outro” que se passa no Processo Penal de forma francamente clara 

coincide de certa forma com a precisa descrição de Bauman
378

 na leitura que realiza da 

ambivalência interna da sociedade, onde a imagem assumida pela ameaça toma-se como um 

autoretrato da própria comunidade com um sinal negativo.  

Disse o brilhante pensador polonês
379

: “os medos reprimidos e circundantes que lhe 

permeiam a vida diária, e que, no entanto, a fim de se tornar suportável a realidade diária, 

devem ser dominados, extraídos do cotidiano vividos e moldados em um corpo estranho, um 

inimigo tangível que se possa lutar”. É assim que os próprios “demônios interiores” 
380

 são 
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380
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alçados à categoria do “pária ameaçador”, formando a imagem do outro que será 

canibalizado. 

A consequência é aquela tantas vezes sublinhada: lança-se o juiz a uma verdadeira 

cruzada contra o acusado, oportunidade em que a radicalização da pena assume forma mais 

selvagem de suplício: a neutralização, contenção ou eliminação 
381

.  

A situação é dramática quando se pensa que a construção do modelo de 

“criminalização do outro” na sociedade punitiva neoliberal apresenta uma forte relação com o 

“saber insuportável” apresentado por Freud
382

 - a pulsão de morte
383

 - concebido não apenas 

como um regime específico de desligamento pulsional, mas como forma de satisfação do 

impulso pela crueldade.  

“Esta pulsão de agressão é derivado e representante maior da pulsão de 

morte, que encontramos ao lado de Eros e que partilha com ele o domínio 

do mundo. Agora, acredito o sentido da evolução cultural já não é obscuro 

para nós. Ela nos apresenta a luta entre Eros e morte, pulsão de vida e 

pulsão de destruição, tal como desenrola na espécie humana. Essa luta é o 

conteúdo essencial da vida, e por isso a evolução cultural pode ser 

designada, brevemente, como a luta vital da espécie humana”. 
384

 

 

 Em “Por que a Guerra?”, título da correspondência que troca com Einstein, Freud
385

 

declina de forma bem didática o que entende por uma pulsão de ódio e destruição. E descreve 

                                                                                                                                                                                     
destino que lhes é imposto, são – metaforicamente falando – todas as maneiras de exorcizar tais demônios 
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381
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Roza, op. cit. p.120) Mas se o objetivo invariável da pulsão é buscar a satisfação, o mesmo não se diga de seu 
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sua linha de pensamento segundo o qual as pulsões humanas seriam de dois tipos: as que 

tendem conservar e unir, e as que procurariam destruir e matar (reunidas sob a denominação 

de pulsão de morte ou destruição) 
386

. 

 Para a observação do Processo Penal, no cotejo que se estabelece aqui com a 

“criminologia do outro”, importa a preocupação com a descarga sobre os objetos desta pulsão 

de morte (que age no interior de cada indivíduo).  

De toda sorte, o que deve ser extraído da leitura de Freud é a ideia de que “não se trata 

de eliminar completamente as tendências agressivas humanas; pode-se tentar desviá-las a 

ponto de não terem que manifestar na guerra”.
387

 

O forte quinhão de tendência à agressividade, numa clara evocação do homem lobo do 

homem, deve ser compreendido, porém, dentro do contexto oferecido pela ordem social.  

 

“Se a disposição para a guerra é uma decorrência da pulsão de destruição, 

então será natural recorrer, contra ela, ao antagonista dessa pulsão, a Eros. 

Tudo que produz laços emocionais entre pessoas tem efeito contrário à 

guerra. Essas ligações podem ser de dois tipos. Primeiro, relações como as 

que se tem com um objeto amoroso, embora sem objetivos sexuais. A 

Psicanálise não precisa se envergonhar quando fala de amor, pois a religião 

também diz: “Ama o próximo como a ti mesmo”. Sem dúvida, é uma coisa 

mais fácil pedir do que de realizar. O outro tipo de ligação emocional é o 

que seda pela identificação. Tudo que estabelece importantes coisas em 

comum entre as pessoas produz esses sentimentos comuns, essas 

identificações”. 
388

 

 

É a ordem social que oferecerá ou não as experiências alteritárias, permissivas da 

abertura à diferença e, consequentemente, ao estabelecimento de conexões seguras de 

solidariedade, disso já se falou algumas vezes
389

.  

Sem embargo, convém repetir para não perdermos de vista aquela advertência feita por 

Joel Birman
390

: “Não se trata absolutamente de interpretar os problemas sociais a partir de 

certas características psíquicas dos agentes sociais, mas de procurar pensar em como a ordem 

simbólica e política do social é a condição de possibilidade para a produção de sujeitos”. 
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 Este é o contexto em que Birman lê as lições de Freud
391

, com o que me parece salutar 

concordar. Em poucas palavras é estabelecer que a cruel agressividade, embora exista, 

aguarda as circunstâncias favoráveis oferecidas pela ordem social, oportunidade em que as 

forças psíquicas responsáveis pela inibição não se encontram presentes.  

Para fins de reflexão do Processo Penal, seria razoável ponderar que tais 

circunstâncias não são outras que não o relaxamento dos princípios democráticos de 

contenção ao exercício do poder. É quando as garantias cochilam que o pendor à agressão da 

alteridade “revela o ser humano como uma besta selvagem que não poupa os de sua própria 

espécie” 
392

. 

 O papel que cabe à civilização no sentido de pôr limites às pulsões agressivas do 

cidadão deve ser transplantado ao processo, embora agora direcionada ao Estado-Juiz. 

Definitivamente, o Processo Penal deve ser construído - e aqui se distinguiria do Direito Penal 

- como “mecanismo de contenção” do julgador e não lido simplesmente como instrumento à 

aplicação do sofrimento causado pelo crime ao acusado (função retributiva). 

Até que isto definitivamente ocorra, não há saída que não seja concordar com as ricas 

ponderações de Freud quando afirma que “com todas as suas idas, esse empenho de 

civilização não alcançou muito até agora. Ela espera prevenir os excessos mais grosseiros da 

violência, conferindo a si mesma o direito de praticar a violência contra os infratores”. 
393

 

 

“É ainda violência, pronta a se voltar contra todo indivíduo a que a ela se 

oponha; trabalha com idênticos meios, persegue os mesmos fins. A 

diferença está apenas em que não é mais a violência de um só indivíduo que 

se impõe, mas da comunidade”.
 394

 

  

O Processo Penal deve compreender a internalização da tendência à agressividade 

como uma realidade psíquica e indubitavelmente ligada às condições ambientais promovidas 

pela ordem social. Se o Processo Penal quer se assumir como a chave fundamental da virtude 

democrática, deverá compreender-se como peça de um xadrez em que gracejam desde os 

valores tatuados pela cultura do narcisismo à possibilidade agressiva de um deslocamento 

pulsional sobre o outro-acusado. 
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 Dentro deste contexto, o Processo Penal, tal qual o Direito Penal concebido segundo o 

alento trazido pela teoria agnóstica
395

, se constituirá como um efetivo instrumento cultural a 

trabalhar contra a lógica da “guerra” espairada pelos discursos de expansão do punitivismo. 

 

“Entendida como realidade política, a pena não encontra sustentação no 

direito, pelo contrário, simboliza a própria negação do jurídico. Pena e 

guerra se sustentam, portanto, pela distribuição de violência e imposição 

incontrolada de dor (...). Assim, o Direito Penal e processual penal resultam 

ainda necessário como alternativas à política, apresentando-se como 

tecnologia de minimização da violência e do arbítrio punitivo”. 
396

 

 

Começamos a construir a ideia de um Processo Penal de “interdição” das tendências 

internas voltadas ao sacrifício da alteridade, o que é de salutar importância numa ordem social 

em que se institui a metáfora da “guerra contra o crime”, responsável que é por instituir uma 

espécie de estado de exceção permanente
397

 em pleno regime constitucional democrático.   

É do receio de que se tente naturalizar argumentos e institutos inerentes a um Processo 

Penal de emergência
398

 que urge dar conta de um instrumental teórico ciente das 

contribuições oferecidas pela transdisciplinaridade, neste ponto articulada com a Psicanálise e 

a criminologia crítica. 

O processo de “evolução” da cultura, a quem devemos “o melhor daquilo que 

tornamos e uma boa parte daquilo que sofremos” 
399

, implora por um giro intenso na 

compreensão do Processo Penal que vá além das leituras dogmáticas de suas categorias 

tradicionais. 
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Neste lugar, é guiar o olhar para o sujeito, para onde não se enxerga mais, para um 

horizonte além do sistema acusatório e que faça funcionar um Processo Penal como “limite às 

derivas processuais de fundo autoritário, impondo um sistema processual que possa 

considerar-se ele mesmo um aparelho limite ao poder punitivo”.
400

 

 Mergulhado no universo inconsciente das reminiscências inquisitivas conservadas pelo 

poder, sufocado entre a própria ambivalência pulsional e a tensão de sua descarga sobre o 

outro, tatuado pelas novas formas de subjetivação produzidas pela cultura do narcisismo na 

ordem neoliberal está o julgador e sua vida, não sendo outra a razão pela qual a gestão da 

prova em suas mãos, dado os desdobramentos psíquicos que opera, assume feições 

alarmantes. 
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4. GESTÃO DA PROVA PELO JULGADOR NO PROCESSO PENAL 

DEMOCRÁTICO 

  

4.1 O Estado Penal implora: um juiz ativo, por favor. 

 

“Em realidade, há aí puro narcisismo; gente lutando contra os seus próprios 

fantasmas. (...) Neste momento, por elementar, é possível indagar, também 

aqui, dependendo da hipótese, „quem nos salva da bondade dos bons?‟, na 

feliz conclusão, algures, de Agostinho Ramalho Marques Neto”. 

     

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 

 

O que seria da predação do outro, núcleo fundante da cultura narcísica, se não fosse o 

instrumental posto a serviço pelo Direito e Processo Penal? Se há um jeito eficiente de 

liquidar o outro em sua diferença, este certamente passa pelos mecanismos de exclusão 

“legitimados” pelas agências punitivas o que, aliás, já foi há muito tempo dissecado por 

Michel Foucault
401

.   

É preciso compreender, neste contexto, as implicações decorrentes de uma ordem 

social responsável por produzir um modelo de subjetividade em que a alteridade é execrada, 

pois só assim emergirá um ambiente em que a servidão social se institui como condição de 

possibilidade à construção do inimigo que será combatido
402

.  

O que está em questão, portanto, é o pensamento economicista neoliberal, responsável 

que é por consumir a ética e o próprio homem
403

 (que num ritual canibalesco, consome a si 

mesmo e ao outro). 

 

“Olhando para si, não consegue se reconhecer, enquanto eu, como um 

estrangeiro e, assim, não oferece uma chance ao Outro (Lacan) que ali está, 

como centro ineliminável, diga-se de passagem como sempre esteve, desde 

o início. Olhando para seu semelhante, não consegue perceber-lhe a 
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diferença enquanto substancialmente diferente. Anula-se o outro que, não 

raro, demanda esta anulação”.
404

 

 

Torna-se imprescindível aferir até que ponto o neoliberalismo esvazia a experiência 

alteritária e favorece sentimentos de medo e insegurança que desaguarão nas formas perversas 

de controle da população. Afinal, é neste local em que o juiz será chamado a assumir uma 

postura ativa na “guerra contra o crime”, onde a limitação à gestão da prova em suas mãos é 

uma questão que nem se coloca.  

Inseriu-se o sujeito na cultura narcísica para mostrar que está subjetivamente afetado 

pelos sistemas simbólicos transmitidos pela ordem social. Agora é preciso configurar, como 

consequência, de que capital simbólico se fala quando o que está em jogo é o erro do outro 

(formalmente alçado como um comportamento criminoso).
405

 

Até o momento, toda abordagem levou em conta o sujeito enquanto imerso no registro 

cultural do ocidente, onde, indubitavelmente, o “narcisismo defensivo” é uma condição vital. 

Mas, para abordar as consequências operadas pela cultura do narcisismo por meio do 

consumismo penal, não se pode esquecer que o lugar em que estamos se chama Brasil e que, 

na realidade periférica da América Latina, a fuga para o Direito Penal se fez acompanhar de 

um processo em que o outro tomou contornos específicos. 

O mal-estar que marca a sociedade brasileira e que por decorrência direta afeta o 

Processo Penal passa inevitavelmente pela desigualdade na democratização do gozo (fálico), 

responsável que é pela naturalização do exercício da violência em todos os registros da 

existência
406

.  
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Este é o nosso país, local em que “o discurso do direito é, por excelência, imaginário 

(Lacan) e, portanto, passível de desmanchar a partir de um outro lugar, produtor da desilusão, 

do qual o maior exemplo é a fome”
407

. 

 

4.1.1 Metáfora da “guerra” na realidade periférica e o Juiz Secretário de Segurança 

Pública 

  

“Cambia la parte interna del juez, ya que entonces se sobreponía impasible a 

la contienda; opuesto a los enemigos ocultos, se convierte en órgano 

militante. Nace una mística: descubre y elimina herejías o delitos, combate 

potencias maléficas en una cruzada cotidiana: es merito suyo que el mundo 

no termine devorado por el diablo; si fuera neutral, sería cómplice del 

infierno y los escrúpulos son cobardía”.  

 

        Franco Cordero. 

 

A cultura narcísica, estruturada num contexto que dilui todas as experiências 

alteritárias, elege o direito criminal como a arma letal à predação do outro. A conjuntura 

política e social contemporânea modifica o lugar do discurso do julgador, investindo o juiz em 

bastião de uma pseudo luta, encarnada na metáfora da “guerra contra o crime”. Nasce uma 

mística, uma cruzada cotidiana conduzida pelo julgador, exatamente como descrito acima 

pelo professor Franco Cordero
408

 quando se referia aos impulsos inscritos pela Inquisição. 

 A ideologia de “combate ao crime”, acompanhada que vem da militarização das 

clivagens urbanas
409

, funcionaria assim como um substrato psicológico que legitimaria uma 

atuação ativa do julgador em “defesa da sociedade”. Isto o convoca a atuar primária e 

perigosamente contra os interesses de contenção ao exercício do poder, o que é feito, a bem 

da verdade, independente da origem social do outro (acusado). 

 

“O dilema, contudo, é que um Direito Penal Máximo não exclui ninguém, 

transformando todos em delinquentes, sem embargo de que gente desse 

porte, pensa-se, em geral, intocável, inatingível, esquecendo poder ser 

vítima da mesma lógica perversa que faz questão de não humanizar o outro, 

mesmo ele, se for o caso, no seu próprio tempo”.
410
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 A par da advertência acima feita por Miranda Coutinho, certamente com razão, somos 

todos parte nas “veias abertas da América Latina” (para tomar emprestada a expressão de 

Eduardo Galeano) o que fixa um local de observação específico onde se aprende a ver e sentir 

a atuação concreta do poder criminal. 

 Se se fala de dentro do Estado brasileiro, onde a incapacidade de redistribuição do 

gozo fálico acumulou diversas formas de fuga pela violência (do ato individual à resposta 

pelo poder penal) então convém identificar neste momento o “nosso estranho” ordinário.  

Esta é a justificação pela qual neste ponto, sem embargo da genérica condição de 

agente da “guerra contra o crime” que se encontra o juiz, aquele que é impossível admirar em 

sua diferença será identificado em uma parcela da população e não em outra, cuja origem 

social, sendo a mesma do julgador, pode “facilitar” (com todas as aspas do mundo) uma 

identificação positiva que favoreceria a experiência alteritária (ainda que frágil)
411

. 

  Não é sem motivo, portanto, que se passa a tratar as implicações da cultura narcísica 

no direito criminal pela identificação de um outro específico, vestido que foi pelo manto de 

gerador da desordem, do medo e da angústia social.  

 Trata-se do tratamento penal direcionado às camadas vulneráveis da população e que 

na nossa realidade assume feição muito mais grave, porque a institucionalização de um 

Estado Penal hipertrofiado pressupõe o declínio das providências sociais impulsionadas pelo 

Estado caritativo que, a rigor, nunca existiu em nossas terras.  

O drama latino-americano consiste nisso, na aparição do Estado em sua única face de 

dilacerador de vidas. Não por outra razão, no caso do Rio de Janeiro (local desta fala), a 

favela tenha se tornado um espaço de exceção permanente em que os “pobres emprestam seus 

corpos ao espetáculo do horror, barbarizando e sendo barbarizados.” 
412

 

A etapa pós-industrial da globalização na realidade periférica emerge em um ambiente 

desarticulado socialmente, em que a maioria da população, compondo um exército de 

miseráveis, assiste ao desaparecimento do Estado Social aliado à concentração do capital em 

empresas transnacionais oligopolizadas, cujo acúmulo de poder enfraquece os Estados 

nacionais e promove uma exclusão formal dos mecanismos de produção.  
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Parece indubitável que a globalização
413

 da economia decorrente dos movimentos de 

capital e de mão-de-obra reforçou a composição de uma massa de subproletariados que foram 

recrutados para compor a população carcerária, na exata medida em que identificados como 

produtores de risco, potencialmente desviantes e perigosos para a ordem constituída
414

. Isso 

permitiu uma grande jogada política: aumenta-se a distância entre incluídos e excluídos, nega-

se aos segundos os meios para alcançar o gozo dos bens sociais e, se o fazem a revelia, são 

recebidos pelo sistema criminal que, por sinal, já o aguardava. 

 

“E o poder político oferecerá sua habitual partilha de oportunidades para o 

curto-circuito dos pólos: para proteger sua própria emancipação através da 

sedução, os próximos do primeiro pólo procurarão o domínio pelo medo 

sobre os do segundo pólo, ajudando e favorecendo, assim, sua indústria 

suburbana de horrores” 
415

. 

 

Ao caos sócio-econômico promovido pelo neoliberalismo da periferia somam-se a 

introjeção dos valores individualistas, cujo apreço pela competição e pelo egoísmo segue os 

paradigmas do mercado. Como resultado, “a deificação do mercado, quando vista pelo 

eficienticismo, glorifica o consumidor (homo economicus, que substitui o homo faber: 

Assman), mas, naturalmente, toma o não-consumidor (excluído) como um empecilho” 
416

.  
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 Muitos estudos apontam a globalização como um fator central na expansão do Direito Penal. Sob um ponto 

de vista, por exemplo, a globalização impulsionaria a expansão do Direito Penal, na medida em que, como um 

fenômeno econômico, jurídico e político, implicaria em uma integração supranacional, produtora de uma 

reivindicação punitiva aos delitos de abrangência internacional (o que conduziria à necessidade de se tutelar bens 

jurídicos coletivos). Neste sentido, a globalização imporia ao direito a necessidade de construir concretas 

respostas jurídico-penais às demandas supranacionais. Além disso, a globalização conduziria o Direito Penal à 

administrativização, caracterizando-o pela inclusão de novos tipos penais e pela transição definitiva do modelo 

em que se tutela a lesão contra bens individuais para o modelo de crime de perigo quanto aos bens coletivos. Ao 

se debruçar sobre a questão da expansão, Silva Sanches faz uma brilhante abordagem daquilo que veio a chamar 

de velocidades do Direito Penal, o que, oportunamente, faz-se constar: a primeira velocidade seria aquela em que 

o ordenamento impõe penas privativas de liberdade e que, segundo o autor, deve procurar manter todos os 

postulados tradicionais da política criminal, as regras de imputação e os princípios processuais clássicos. A 

segunda velocidade se constituiria daquelas infrações que somente se impõem penas pecuniárias ou privativas de 

direitos, de forma que caberia flexibilizar os princípios fundamentais do Direito Penal. A ausência de penas 

“corporais” permitiria redimensionar o modelo de imputação. Segundo Silva Sanches - e neste momento se pode 

perceber a sua crença na eficiência do Direito Penal- seria importante que a sanção sem pena de prisão 

continuasse a ser imposta por uma instância jurídica penal, eis que entende como positivo os elementos de 

estigmatização social e de capacidade simbólico-punitiva do Direito Penal. A configuração destas duas 

velocidades induziria necessariamente à conclusão do Direito Penal do Inimigo como expressão da terceira 

velocidade, na medida em que coexistiria a imposição das penas privativas da liberdade com a restrição de todos 

os postulados clássicos de imputação e, por conseguinte, das garantias fundamentais. (cf. SILVA SANCHES, 
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Ao enfraquecer a rede de solidariedade social consolidam-se os sentimentos de 

incômodo, de medo e insegurança que emprestam credibilidade às formas perversas de 

controle
417

. Tais valores ético-sociais não são nada além do que o convite oferecido pela 

cultura do narcisismo, cujo “estilo perverso de ser”, tal como já foi ressaltado, é fortemente 

marcado pela predação do corpo do outro. 

 

“Todo ello ha contribuido a crear un sentimiento de inseguridad de la clase 

garantizada y una política que se encarga exclusivamente del control de la 

población reducida a un rol precario del proceso productivo y sin ningún 

rol. Lo que provoca la paradoja de que la exclusión se eleva con el control 

del riesgo y que la seguridad de las garantías se reduzca. El resultado es 

que, en vez de aumentar la seguridad de pocos, crece la inseguridad de 

todos”
418

 

 

 A sensação social da insegurança somada às alterações ético-sociais (apreço pelo 

individualismo, competitividade, medo do outro, etc.) produz uma instabilidade emocional da 

qual decorre uma perplexidade adicional no âmbito das relações humanas
419

. Tal sensação é 

estimulada pelos meios de comunicação que, atuando como agente difusor do medo
420

 produz 

uma medida de insegurança que não corresponde ao nível de existência objetiva dos riscos
421

. 

E o que sobra? “Sobra o desamor de seu semelhante, em um mundo de competição”, 

responderia Miranda Coutinho. 
422

 

Num ambiente afetado desta forma, pode-se esperar, portanto, que as pessoas “mais 

verão as outras como viscosas e mais freneticamente tentarão desprender-se dos estranhos que 

elas experimentam como uma envolvente, sufocante, absorvente e informe substância”. 
423

 

 A conseqüência da associação entre a cultura do narcisismo – onde o descarte do outro 

é constitutiva – e os valores vendidos pela lógica neoliberal, é tornar a segurança uma cruzada 
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a ser conduzida pelo Direito Penal, o que permite atuar sobre os grupos de risco na mesma 

medida em que possibilita ocultar os verdadeiros fatores de desestabilização
424

.  

 Mas, como foi dito e, de qualquer forma já seria intuitivo, a predação do outro 

necessita da precisa identificação do tal grupo de risco que será gerido, em outras palavras, da 

identificação daquele sobre quem recairá o papel de representar a “sujeira” que necessita ser 

varrida
425

.  

A conclusão a que chegaram Miranda Coutinho
426

, Löic Wacquant
427

, Alessandro Di 

Giorgi
428

 e muitos outros
429

 é a mesma a que chega Bauman430. 

 

“Uma vez que o critério de pureza é a aptidão de participar do jogo 

consumista, os deixados fora como um „problema‟, como a „sujeita‟ que 

precisa ser removida, são consumidores falhos – pessoas incapazes de 

responder aos atrativos do mercado consumidor porque lhes faltam os 

recursos requeridos, pessoas incapazes de ser „indivíduos livres‟ conforme o 

senso de „liberdade‟ definido em função do poder de escolha do 

consumidor. São eles os novos „impuros‟, que não se ajustam ao novo 

esquema de pureza”.  

 

Esta busca se expressará na ação punitiva contra as classes apontadas como perigosas, 

caso em que insurge uma pressão social atordoante, clamando por uma atitude aguerrida do 

juiz contra “o mau”. 

 O que se nota da ordem social contemporânea, mormente na realidade periférica, é a 

consolidação de um regime liberal-paternalista
431

, em que o Estado Liberal clássico foi 
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obrigado a se modificar para se conservar. E o fez mantendo os seus postulados em relação 

aos grupos sociais privilegiados, ao mesmo tempo em que se tornou profundamente 

paternalista e punitivo com a camada pobre da população que, atônita, só restou observar o 

recuo das proteções sociais (ou a sua transformação em típicos instrumentos de vigilância).  

O que surgiu daí foi a formação política de um tipo novo de Estado, uma espécie de 

“Estado centauro”, cabeça liberal sobre corpo autoritário, que aplica a doutrina do “laissez 

faire, laissez passer” ao se tratar das causas das desigualdades sociais, mas que se revela 

brutalmente paternalista e punitivo quando se trata de assumir as conseqüências”.
432

  

Löic Wacquant
433

 resume a ideia em poucas palavras: “a “mão invisível” do mercado 

de trabalho precarizado encontra o seu complemento institucional no punho de ferro do 

Estado que se reorganiza de maneira a estrangular as desordens geradas pela difusão da 

insegurança social que ele mesmo promove”. Consequentemente: 

 

“As “populações problemáticas”, vale dizer, o surplus da força de trabalho 

determinado pela reestruturação capitalista pós-fordista, são geridas cada 

vez menos pelos instrumentos de regulação “social” da pobreza e cada vez 

mais pelos dispositivos da repressão penal do desvio. Deriva daí aquela 

transição do Estado Social ao Estado Penal de que fala Loïc Wacquant, 

quando define a irresistível ascensão do  Estado Penal americano como uma 

estratégia de criminalização da miséria funcional pela imposição da 

condição salarial precária e sub-remunerada, que se desenrola paralelamente 

à concomitante reformulação dos programas sociais no sentido punitivo”
 

434
. 

 

 A política estatal de criminalização da marginalidade é essencial para situar como se 

programam as políticas de controle no bojo da transformação do Estado caritativo para um 

Estado de profilaxia punitiva. Afinal, a criminalização da pobreza e dos conflitos sociais 

desloca tudo o que é público para o penal. Para usar das palavras de Zygmunt Bauman
435

 seria 

como dizer que “a preocupação de nossos dias com a pureza do deleite pós-moderno se 

expressa na tendência cada vez mais acentuada a incriminar seus problemas socialmente 

produzidos”. 

Infelizmente a ofensiva neoliberal na periferia não traz consigo apenas a 

desregulamentação do mercado e a construção de um Estado penitência, da qual a fuga para o 
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consumismo penal e, consequentemente, o apelo por um julgador ativo é só o exemplo mais 

sintomático. Ela é agente e instrumento da cultura narcísica. 

 O neoliberalismo, ao mercantilizar as relações sociais de convívio, desvaloriza a idéia 

de sujeito moral, solidificando o primado da “coisificação” em massa das pessoas
436

. O 

desdobramento da cultura do narcisismo na “coisificação” do outro abre as portas para a 

justificação de uma espécie de “barbárie civilizada”, na qual “quem não é sujeito “moral” não 

é humano; quem não é humano carece de direitos; suprimir quem não é humano e carece de 

direitos está moralmente justificado e se faz necessário se com isso se restitui a ordem social e 

o próprio regime de direitos” 
437

. 

O processo de “coisificação” do outro foi também trabalhado por Erich Froom
438

 

como um dos desdobramentos do conceito de alienação, por ele entendido como a referência 

mais latente do homem na sociedade capitalista. A “coisificação” corresponde, neste contexto, 

à abstrativização de toda e qualquer referência de vida, onde a própria pessoa passa a ser 

avaliada “como encarnações de um valor de câmbio quantitativo”. 
439

Com outras palavras, foi 
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439

FROMM, Erich, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, op. cit. p. 120 
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o que disse João Ricardo Dornelles
440

 quando, ponderando sobre a ordem neoliberal, 

descreveu a mercantilização das relações sociais de convívio. 
441

  

A dissolução de todo quadro concreto de referência ao processo de vida incrementa a 

alienação e é responsável por penetrar nas relações humanas, estabelecendo a forma com que 

o sujeito passa a dialogar com tudo que lhe é afeto (Estado, seus semelhantes e ele próprio). A 

alienação entre homem e homem traz como resultado justamente a perda do pólo alteritário e, 

por conseguinte, a perda dos vínculos gerais e sociais.  

 

“A sociedade moderna é formada por „átomos‟ (para empregar o 

equivalente grego de „indivíduo‟), pequenas partículas estranhas entre si, 

mas que são mantidas juntas pelos interesses egoístas e pela necessidade de 

se usarem mutuamente (...). O indivíduo é motivado por interesses egoístas 

e não pela solidariedade e amor por seu semelhante. Estes últimos 

sentimentos podem manifestar-se secundariamente como atos privados de 

filantropia ou de bondade, porém não fazem parte da estrutura básica de 

nossas relações sociais”.
442

 

 

 Assim, o neoliberalismo aliado a cultura narcísica que promove vai fechando o seu 

ciclo: mercantiliza-se a existência, trazendo consigo a “coisificação” do outro; desmantelam-

se as redes de proteção e com isto incrementa-se o desamparo; por fim, manipula-se o medo, 

cuja única saída ao conforto do Eu passa ser a servidão ao consumismo penal.  

 O juiz, seria dispensável dizer, faz parte desta comunidade, como todos. Encontra-se 

afetado por ela e é destinatário da mesma experiência social e psíquica. E o pior: embora 

vítima do mesmo processo, foi eleito como o agente capaz de dar conta desta fragilidade. 

Pensar a gestão da prova em suas mãos é, em primeiro lugar e, por tanto, tomar parte de toda 

esta situação.  

Apenas neste momento e a partir dele, se pode falar em um Processo Penal que seja o 

principal projeto político democrático e, ao fim e ao cabo, a garantia mais lúcida que temos 

para seguir de pé, sobrevivendo à esquizofrenia do poder punitivo. 

 

4.2 Dizer um Processo Penal democrático 

 

“O sistema processual está contido no sistema judiciário, por sua vez espécie 

do sistema constitucional, derivado do sistema político (...). Dizer 
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 DORNELLES, João Ricardo. Ofensiva neoliberal, globalização da violência e controle social. op. cit. p.125 
441

 A “orientação mercantil”, a bem da verdade - apontou Fromm-, caracteriza, inclusive, a relação do homem 

consigo mesmo, caso em que “se sente como uma coisa a ser empregada com êxito no mercado”. Cf. FROMM, 

Erich, Psicanálise da Sociedade Contemporânea. op. cit. p. 143. 
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FROMM, Erich, Psicanálise da Sociedade Contemporânea. op. cit. p. 141. 
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„democrático‟ é dizer o contrário de „inquisitivo‟ e é dizer mais do que 

„acusatório‟.” 

 

    Rui Cunha Martins. 

 

Tudo quanto foi dito a respeito da cultura do narcisismo e os efeitos gerados pelo 

neoliberalismo na economia psíquica, principalmente a fragilidade do registro alteritário, 

influi substancialmente no desejo de construção de um Processo Penal democrático. Afinal, é 

ele quem deve lidar com a função assumida pelo Direito Penal, em seu intento alucinatório de 

dar conta do desamparo, alimentando o gozo sádico a que implora a massa, obediente e servil 

ao poder punitivo.  

O lugar do medo líquido
443

 identificou estranhos, cunhou a metáfora da guerra, trouxe 

os inimigos para o Processo Penal e mudou o lugar do discurso do julgador. O Estado Penal 

implorou por um juiz ativo e, a julgar pelas disposições legais vigentes, ganhou
444

.  

A resistência é mesmo árdua. O espaço em que respira a liberdade expõe claramente a 

tensão ideológica do Processo Penal, responsável por identificar no campo do simbólico a 

disputa de sentidos
445

 que conflagra a ação política.  

Neste lugar, sobressaem as “divergências, que cobrem aspectos centrais do modelo em 

disputa, refletem diferentes concepções do Estado de Direito, do papel do Direito Penal e do 

Processo Penal e das funções políticas e propriamente jurídicas que devem ser cometidas ao 

juiz criminal”.
446
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 Cf. BAUMAN, Zygmunt. O medo Líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008 e BAUMAN, Zygmunt. Confiança e 

medo na cidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 
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 Referência ao atual artigo 156 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3689/41). O projeto de Lei n. 

156/09, cujo objetivo seria estabelecer uma reforma global do Processo Penal, sem embargo de avançar 

criticamente quanto à necessária passividade do julgador, não impede a sua incursão probatória. (cf. artigo 4º e 

artigo 162, PU do PL156/09).  
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 PRADO, Geraldo. Crônicas da Reforma do Código de Processo Penal brasileiro que se inscreve na disputa 

política pelo sentido e função da Justiça Criminal. In: Em torno da Jurisdição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010, p. 110. É importante ter em vista a advertência de Alexandre Morais da Rosa: “o processo de atribuição de 

sentido das normas constitucionais não é privilégio do „Monastério dos Sábios‟ (Warat), mas decorre de um 

processo de compreensão adequada, via círculo hermenêutico, na busca da efetivação do modelo manifestado na 

Constituição, sem se vincular ao modelo Republicano da maioria”. ROSA, Alexandre Morais da. Garantismo 

Jurídico e Controle de Constitucionalidade Material: Aportes Hermenêuticos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2011, p. 16/17. 
446

 PRADO, Geraldo. Em torno da Jurisdição. op. cit. p. 110. A colisão entre ideologias é positiva e 

saudavelmente comum nas democracias. “a análise empírica será decisiva para ditar que pensamentos, 

sofisticados ou pobres, segundo certos critérios, foram (e são decisivos) para a determinação das formas de 

pensar (jurídico) dominantes, em um campo (político) em que a adoção de uma posição específica (escolha) 

implica, necessariamente, a exclusão de outras possibilidades de ação, em detrimento de grupos sociais precisos. 

Excluir de plano a importância de idéias sustentadas sem base teórica sólida conforme a doutrina dominante 

configura grave erro metodológico, cujas conseqüências são significativas”.PRADO, Geraldo. Em torno da 

Jurisdição. op.cit. p.118. 
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O problema da gestão da prova pelo julgador, conseqüência de uma postura ativa no 

processo é um bom exemplo disso. Há respeitáveis autores que sequer observam na 

manipulação do fato histórico pelo magistrado um sinthoma inflamado do inquisitorialismo. 

A discordância é fatal, incide sobre o básico, sobre o próprio conteúdo identificador de um ou 

outro sistema processual.  

A compreensão da barreira simbólica que impede a consolidação do sentimento 

democrático no Processo Penal, dentre os quais o sistema acusatório, impõe o reconhecimento 

da disputa de poder, desde o processo legislativo
447

. Esta luta política oferece, nas palavras de 

Ângela Alonso
448

, um repertório - concebido como um conjunto de recursos às quais os 

agentes recorrem para definir suas linhas de ação – cujo conhecimento é imprescindível para 

aproveitar as oportunidades políticas que façam valer o ideal democrático.  

Concebido como um objeto de desejo
449

, o Código de Processo Penal incorpora as 

redes sociais mobilizadas em torno da manutenção do poder
450

 e assim estabelece o diálogo 

entre a tradição autoritária inautêntica e a efetivação de um modelo de compreensão adequado 

ao projeto político democrático inscrito na Constituição.  

É preciso analisar todas as falas, e além de perceber o que é enunciado, é preciso ter 

em mente o ato da enunciação.
 
 

 

“(...) toda declaração não só transmite algum conteúdo, mas, 

simultaneamente, transmite o modo como o sujeito se relaciona com esse 

conteúdo. Mesmo os objetos e atividades mais prosaicos sempre contém essa 

dimensão declarativa, que constitui a ideologia da vida cotidiana” 
451

 

 

Alguns autores, cujo destino coube abraçar o Ministério Público, por exemplo, falam 

de um local diverso, de onde o poder (punitivo) incide para confirmar o seu poder (de 

perseguir) e, neste contexto, não seria este exercício o motivo central de preocupação em suas 

vidas.  

Em outras palavras, a contenção ao exercício do poder não lhes é tão cara, razão pela 

qual, frequentemente, sustentam posições alargadas desta atuação em nome da manipulação 
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 PRADO, Geraldo. Em torno da Jurisdição. op.cit. p.118. 
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 ALONSO, Ângela. Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-Imperio, São Paulo: Paz e Terra, 

2002 
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 O desejo é o desejo do Outro (Lacan). É no Processo Penal que se consolidam as regras do jogo, concebidos 

como entrave à turba sedenta pelo gozo sádico (Rosa) e, neste contexto, indispensáveis para evitar o desejo 

punitivo e, consequentemente, o escoamento da tensão narcísica sobre o outro-acusado (cap.III). Cf. ROSA, 

Alexandre de Morais da e SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço da. Para um Processo Penal Democrático: 

Crítica à Metástase do Sistema de Controle Social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.87.  
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 PRADO, Geraldo. Em torno da Jurisdição. op.cit. p.118.  
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 ŽIŽEK, Slavoj. Como ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 25. “(Depois que um trabalhador „inclui-se 

na categoria dos proletários‟, isso muda sua própria realidade: ele age de maneira diferente.)”. 
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do discurso em defesa da sociedade
452

. Nada mais, nada menos que o sinthoma 

contemporâneo da vontade de punir sustentando a fala entorpecente do populismo punitivo
453

. 

Consequentemente, isto influi na forma com que enxergam a atuação do julgador no Processo. 

É por isso que a consciência da relação entre Processo Penal, poder e as práticas 

punitivas do cotidiano, por alguns promotores e magistrados, é tão importante ao 

amadurecimento da democracia
454

. É consciência do poder que possuem, da dor que impõem 

e do limite que devem ter para si próprios.    

O Processo Penal democrático incorpora o lugar que fala pelo corpo do cidadão em 

que o poder atua e, por este motivo, tem uma visão restritiva e absolutamente pessimista da 

bondade deste poder
455

. 

 

“A crença na regularidade dos atos de poder, sobretudo do poder punitivo 

(potestas puniendi), define postura disforme dos sujeitos processuais, 

estabelecendo situação de crise através da ampliação da distância entre as 

práticas penais e a expectativa democrática da atividade jurisdicional. (...) 

Logo, em sendo o poder fundamentalmente exercício e as práticas penais 

eminentemente violentas, a perspectiva garantista seria forjada pelo 

princípio da irregularidade dos atos dos poderes, expresso no absoluto 

pessimismo em relação ao agir persecutório”. 
456

 

 

A aplicação do poder, portanto, é o foco intangível da preocupação democrática, ainda 

mais sensível quando o seu objeto é a vida livre. A suposição de que o seu exercício goza na 
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LA BOÉTIE, Étienne, 1530-1563. Discurso da servidão voluntária. Casemiro Linarth (trad.) São Paulo: 

Martin Claret, 2009. p. 56/57. Diria Étienne de La Boétie, ainda no séc. XVI: “Hoje não são melhores os que, 

antes de cometer seus crimes mais graves, sempre os fazem preceder por alguns belos discursos sobre o bem 

público e o interesse geral. Pois, ó Longa, conheces bem o formulário do qual eles podem servir-se com muita 

sutileza em alguns lugares. Mas é possível falar em fineza onde há tanto descaramento?” 
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 CARVALHO, Salo. O papel dos Atores do Sistema Penal na Era do Punitivismo (o exemplo privilegiado da 

aplicação da pena). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.9 “O sintoma contemporâneo vontade de punir, que 

atinge os países ocidentais e que desestabiliza a democracia, propicia a emergência das macropolíticas punitivas 

(populismo punitivo), dos movimentos político-criminais encarceradores (lei e ordem e tolerância zero) e das 

teorias criminológicas neoconservadoras (atuarismo, gerencialismo e funcionalismo-sistêmico). (....) Viável 

concluir, pois, que a formação do imaginário social sobre o crime, criminalidade e punição se estabelece a partir 

de imagens publicitárias, sendo os problemas derivados da questão criminal, não raras vezes, 

superdimensionados. A hipervalorização de fatos episódicos e excepcionais como regra e a distorção ou 

incompreensão de importantes variáveis pelos agentes formadores da opinião pública, notadamente os meios de 

comunicação de massa, densificam a vontade de punir e o punitivismo contemporâneo”.
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 CARVALHO, Salo. 

O papel dos Atores do Sistema Penal na Era do Punitivismo, op. cit. p.14. 
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 Faço especial referência aos professores Geraldo Prado, Rubens Casara, Luis Gustavo Grandinetti, Alexandre 

Bizzotto, Alexandre Morais da Rosa, André Nilcolitti, Amílton Bueno de Carvalho, Fauzi Hassan Choukr, 

Perfecto Andrés Ibánez, Eugenio Raul Zaffaroni, Luigi Ferrajoli, sem prejuízo de muitos, mas muitos outros. 
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 Afinal, não estamos no século XVIII e ainda se “perdem” clientes em uma delegacia de cinqüenta metros 

quadrados; prisões cautelares são requeridas a torto e a direito; abusos de toda a sorte são cometidos em nome do 

poder de punir e isto quem sofre é o sujeito – indiciado, acusado, apenado - visto também pelos olhos do 

advogado.  
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 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. op. cit., p.75. 
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propensão natural de tendência ao arbítrio é a forma encontrada pelo Processo Penal 

democrático para “criar blindagem prático-teórica contra as violações mesmas”
457

.  

A desconfiança no exercício do poder punitivo é, portanto, o reflexo do abismo entre 

as práticas penais e a expectativa democrática. Afinal, o Processo Penal é também o lugar da 

política do sensível
458

, e frequentemente, aquilo que não se vê ou pensa, produzirá mais 

significados.  

Se o lugar que se fala não toma a relação com o poder como fundamento de 

identificação do núcleo do sistema processual, tudo muda. Muda a forma com que se 

compreende o papel do julgador, o limite do poder por ele exercido, a forma com que se pensa 

a missão do Processo Penal na “era do grande encarceramento”: primazia na tutela dos 

inocentes ou foco no castigo do culpado.
459

  

A confiança no poder muda, enfim, o método, o tipo de sistema processual destinado a 

regê-lo. Explica Ferrajoli
460

: 

 

“Es obvio que ni el proceso inquisitivo desconoce la cuestión de la tutela 

del inocente, ni tampoco el acusatorio descuida el fin de la represión de 

los culpables. Los dos métodos se distinguen sobre todo por partir de dos 

concepciones diversas tanto del poder judicial como de la verdad. De ello 

se deriva que el primero confía no solo la verdad sino también la tutela 

del inocente a las presuntas virtudes del poder que juzga; mientras que el 

segundo concibe la verdad como el resultado de una controversia entre 

partes contrapuestas en cuanto respectivamente portadoras del interés en 

el castigo del culpable y de la tutela del acusado presunto inocente hasta 

prueba en contrario”.   

  

Nota-se, portanto, que a relação de afinidade psicológica com a bondade do poder 

além de definir a postura dos sujeitos processuais, estrutura o imaginário do valor “verdade” 

e, portanto, funda os pilares de um Processo Penal tipicamente democrático ou não. Salo de 

Carvalho
461

 acrescenta: 
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“A questão da verdade no direito processual penal, cuja finalidade não é 

outra senão a maximização ou a minimização dos níveis de 

inquisitorialidade, é nitidamente instrumental. Para além do narcisismo da 

dogmática penal em estabelecer condições de possibilidade de conquista da 

verdade, parece central focalizar os efeitos decorrentes da definição deste 

fim”.  

 

Deste ponto de referência é de certa forma coerente que a gestão da prova pelo 

julgador não apareça como uma questão relevante para alguns e, portanto, seja concebida 

como um mero elemento acessório do sistema acusatório que “se enquadra, certamente, nas 

variáveis que, por si só, não desnaturam o sistema” 
462

. 

Todavia, olhando pelo e através do “paradigma” democrático, estas ponderações 

perdem consistência, e é assim porque estão esvaziadas do problema angustiante do poder, 

arrogante que é em sua própria natureza
463

. Ao que parece, seu foco é a eficiência repressiva 

na otimização de um modelo que afirme e a reafirme o poder penal.  

Aqui, e ao revés, o exercício do poder nas mãos do julgador é a preocupação central de 

um modelo concebido, ele mesmo, como limite à sanção criminal. Partindo de outra premissa, 

o diálogo trava.  

Já havia alertado Geraldo Prado
464

 que o embate seria mesmo assim: “o confronto 

entre ideias e práticas funcionalistas voltadas à cultura da eficiência punitiva, como propósito 

de atuação dos agentes do Estado, e a doutrina e as práticas garantistas, herança do 

Iluminismo, que revelam os vínculos estabelecidos para tutelar as pessoas frente ao arbítrio 

punitivo”.
465

 

A busca por um Processo Penal democrático, portanto, vem para aproximar os 

sistemas processuais de sua dimensão política, de sua condição de ser uma ultra sonografia 

das estruturas levantadas pelo Poder. 
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“Como facilmente se percebe, a questão é muito mais política que técnico-

processual. Na verdade, a escolha do sistema processual decorre do próprio 

modelo de Estado que o instituiu e das relações deste Estado com os seus 

cidadãos. A relação processual penal é um reflexo da relação entre Estado e 

indivíduo, entre autoridade e liberdade. Com grande propriedade, tal 

problema foi sintetizado por Figueiredo Dias: „Diz-me como tratas o 

arguido, dir-te-ei o Processo Penal que tens e o Estado que o instituiu‟.
466

  

  

Em outros termos, um sistema processual derivado do sistema político, onde o que 

passa a ser importante é a determinação de um conteúdo que identifique não apenas um 

modelo como acusatório ou inquisitivo
467

, mas que faça frente à própria opção democrática e 

que, neste contexto, dê conta de limitar o exercício do poder punitivo estatal na difícil relação 

que estabelece com a vida humana
468

. 
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variável constante na configuração da estrutura penal repressiva, talvez fosse mais coerente, ao invés de 

dicotomizar os sistemas processuais penais em acusatório e inquisitório, identificar os graus de 

inquisitorialismos presentes nos distintos momentos históricos, nos diversos discursos de legitimação e nas 

diferentes leis processuais penais. A tradicional oposição – sistema acusatório (democrático) e sistema 

inquisitivo (autoritário) – pode produzir, no plano discursivo e das práticas cotidianas, máscaras que ocultam e 

permitem a reprodução das violências, notadamente quando se realizam reversibilidades ao enunciar a 

compatibilidade de estruturas processuais notadamente autoritárias com a Constituição”.  
468

 PRADO, Geraldo. Processo Penal e Estado de Direito no Brasil: Considerações sobre a fidelidade do juiz à 

lei penal”. In Revista de Estudos Criminais, ano 4, 2004, n° 14, PUC-RS, p. 108. “Durante a maior parte do 

tempo a não-implementação dos direitos fundamentais que constituem garantias processuais não foi no Brasil a 

resultante de uma disfunção política gerada pela inabilidade dos governantes e das elites cultas. Na realidade, 

sempre que parte desta mesma elite esteve às voltas com questões criminais, as regras de proteção das diversas 

cartas constitucionais atuaram de maneira satisfatória. O dado não-funcional está em que historicamente estamos 

submetidos a uma espécie de esquizofrenia jurídica por meio da qual houve uma clara cisão entre dois grupos: de 

um lado, aqueles para os quais as regras constitucionais realmente valiam e continuam valendo; do outro, a 

imensa maioria, que sequer tem conhecimento do que seja direito fundamental e não tem a menor idéia da sua 

relevância na manutenção de um pacto político da expressão da Constituição da República. O não - valer as 

regras na prática, neste segundo caso, tem a ver com o fato de o poder central dispor de um instrumento eficiente 
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Delimitar um conteúdo indispensável ao Processo Penal democrático e, neste sentido, 

que represente a característica mais essencial do sistema acusatório não é uma tarefa fácil. Os 

dispositivos processuais não vêem com uma etiqueta modelada por uma ou outra inspiração, a 

dizer que determinada categoria inquisitiva “passou da validade”. 

 Está tudo aí, no mesmo contexto temporal e constitucional, dispositivos com natureza 

distinta, uns típicos de um modelo inquisitivo, outros próprios ao método acusatório, todos 

prontos para serem sacados da prateleira
469

.  

E é assim porque, ao hospedar no inconsciente a tendência permanente de repetir a 

tradição, o “novo” inaugurado pela Constituição democrática (com um modelo de sistema 

processual, regime político, de valores sociais, etc.) felizmente ou não, escapa do conceito de 

sucessividade. O contexto democrático contemporâneo é o local da condição transicional
470

 e, 

é por isso que revela uma singular proficiência à reciclagem permanente de práticas 

autoritárias em ver, (não) pensar e agir no Processo Penal.  

Isso aumenta a responsabilidade de ter que enfrentar a delimitação dos amálgamas de 

referencialidades que ora caracterizam o patrimônio democrático, ora apontam para o 

patrimônio autoritário. 

Uma forma de fazer isso foi redirecionar o olhar sobre a história que, sozinha, trata de 

denunciar o Processo Penal como principal objeto de desejo do poder. 

A incursão ao passado, na forma como foi vista, em termos de Processo Penal, revela a 

conjunção carnal entre o modelo político instituído e o sistema processual posto a marchar. 

Há um núcleo chave do sistema processual que é tornado claro e, nesta condição, manipulado, 

aproveitado ou descartado pela ordem política que se institui.  

Este núcleo envolve o julgador e sua atuação no processo.
471

 

                                                                                                                                                                                     
de repressão das reivindicações de emancipação que o crescimento da sociedade brasileira tornou inevitável: o 

sistema penal”. 
469

 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do Direito. op. cit. p.98. O constante “saque no hipermercado do 

autoritarismo” pelos dispositivos políticos democráticos convida a pensar a evolução histórica da ciência em 

geral e do Processo Penal em particular, fora do que Rui Cunha Martins chama de paradigma emergente, 

definido como uma situação paradigmática que nega o anterior e despreza a possibilidade do múltiplo e do 

simultâneo. 
470

 MARTINS, Rui Cunha. op. cit. p. 100 
471

 A incursão na história não ocorre para que se comparem indiscriminadamente tradições culturais em tempos 

distintos. A ponderação de que a proibição à gestão da prova pelo julgador é uma incorporação acrítica de um 

modelo processual típico do common law é um lugar comum, desprovido de uma reflexão mais séria. De 

qualquer forma, buscar-se-á dar conta deste argumento, como se verá a seguir, construindo a interdição ao poder 

(o que inclui os mecanismos de contaminação subjetiva do julgador) como núcleo do sistema político 

democrático aplicado ao Processo Penal e não simplesmente como característica deste ou daquele sistema 

qualificado como adversarial ou acusatório (o que todos sabem tratar de realidades distintas).  
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Quando o próprio sistema político passa à referência, a relação entre o Processo Penal 

e o poder fica escancarada
472

. É por isso que a gestão da prova pelo juiz é uma questão tão 

delicada e um problema tão genuinamente democrático
473

.  

Trata-se de perceber um Processo Penal vocacionado e concebido como um 

verdadeiro mecanismo de contenção e regulação do próprio exercício do poder punitivo, o 

que o inclui atuar, na medida do possível, como interdição ao comportamento inconsciente do 

julgador. 

Um sistema processual democrático estabelece o local do julgador, na medida em que 

fortalece o diálogo contraditório das partes e o fardo probatório que recai sobre o órgão da 

acusação. Esta é a principal estratégia de regulação do poder punitivo estatal que o julgador 

presenta
474

.   

A sua exclusão da tarefa de manipular o fato histórico, gerindo a prova que ingressa no 

processo (e que posteriormente será objeto de sua valoração), torna-se assim um mecanismo 

fundamental de interdição à sua própria economia psíquica inconsciente, freqüentemente mais 

comprometida com uma hipótese punitiva - desdobramento do lugar que seu discurso assumiu 

no Processo Penal contemporâneo, concebido como instrumento de uma “guerra contra o 

crime.”
475

   

                                                           
472

 ROSA, Alexandre Morais da, SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço, Para um Processo Penal Democrático. 

op. cit. p. 65. “O desenlace desse poder, ou melhor, sua constituição, já foi alinhavado na formação do 

Simbólico, no discurso do Outro, a partir da interface com a Psicanálise. A Jurisdição, assim, está ligada 

indissociavelmente ao poder”. 
473

 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit. p. 15. “A visão tradicional não dá conta, coerentemente, da explicação do papel do juiz, o que pode ser 

constatado a partir da falta de referenciais semânticos adequados aos conceitos que oferta. Órgão estatal 

desinteressado; imparcialidade; neutralidade e outros elementos formam um pano de fundo que só faz surgir 

uma irreal versão ao seu efetivo papel”.  
474

MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit., p. 11. A considerar que o juiz encarna o próprio Estado e por este motivo se fala em Estado-Juiz. ”Assim 

não se pode dizer que o juiz é um representante do Estado, mas um órgão dele e, deste modo, é o Estado, 

presentando-o, como quer Pontes de Mirada; e não representando.” Referindo-se a importância da função do 

juiz, assevera Geraldo Prado: “Sua atitude de zelador das garantias processuais, em caráter universal, isto é, para 

todas as pessoas, o conduz à posição de garante dos princípios republicanos e da Democracia”. PRADO, 

Geraldo. Processo Penal e Estado de Direito no Brasil: Considerações sobre a fidelidade do juiz à lei penal”. op. 

cit.  p. 112. Tomo emprestada também a seguinte advertência do professor Geraldo Prado: “Nosso objetivo é 

fundamentar politicamente a posição do juiz frente à lei penal. Necessariamente, a fundamentação política se 

articulará com a jurídica, uma vez que o direito é expressão da cultura política da nossa civilização”. PRADO, 

Geraldo. Processo Penal e Estado de Direito no Brasil: Considerações sobre a fidelidade do juiz à lei penal”. 

op. cit. p. 96. 
475

 Sobre este tema, Cf. capítulo 3 Geraldo Prado acrescenta: “A gravidade maior da situação reside, porém, na 

sugerida legitimidade dos meios de comunicação, pelo fato de terem intensa presença no dia-dia das pessoas (...). 

Quando o assunto é a justiça criminal, que sem dúvida alguma nos afeta no plano emocional, a pretensão de 

justiça e moralidade aparentemente deduzida pelos meios de comunicação de forma neutra exerce enorme poder 

de convencimento (...) o „perigo reside na ocasional rendição dos tribunais, ou ainda dos jurados a essas 

pressões, por vezes sucumbindo à tensão mediática ou à dos cidadãos comuns, nas aparições públicas‟”. 

PRADO, Geraldo. Processo Penal e Estado de Direito no Brasil: Considerações sobre a fidelidade do juiz à lei 

penal. op. cit. p. 110. Estas colocações devem ser articuladas, por exemplo, com as palavras de Afranio Silva 
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A gestão da prova pelo magistrado, dentro da função de contenção ao poder em suas 

várias dimensões (consciente e inconsciente), assume assim a condição de ser o 

desdobramento mais fundamental da acusatoriedade, concebida como o princípio unificador 

do Processo Penal democrático
476

.  

A tentativa de aproximar o discurso do julgador do papel reservado às partes quase 

sempre acompanha o apelo à eficiência repressiva
477

, ínsita a metáfora social da “guerra ao 

crime” conforme trabalhado. É aí que inflama o discurso em que as regras do jogo (das quais 

é guardião) são concebidas, para voltar à aproximação com a Psicanálise, como barreira à 

predação do outro, símbolo da cultura narcísica que marca o “mal-estar” na 

contemporaneidade.  

 

“Quando as regras do jogo passam a ser o entrave para a turba sedenta pelo 

gozo sádico – mormente em tempos neoliberais de encarceramento total da 

pobreza -, os argumentos jurídicos transcendentes da condenação em nome 

da paz social, da segurança jurídica, do interesse social em formatar o 

apenado subvertem a lógica de garantias e se constituem no fundamento 

retórico e deslegitimado de uma condenação.” 
478

 

 

Pois é justo para dar conta desta turba sedenta pelo gozo sádico, desdobramento de 

toda a contingência psíquica produzida pela ordem social neoliberal
479

 que se deseja um 

julgador espectador e, nesta condição, afastado da iniciativa probatória.  

 

                                                                                                                                                                                     
Jardim que, a despeito da metástase do sistema de controle criminal (dos meios aos fins declarados) ainda 

concebe o Processo Penal tão somente como instrumento de aplicação do Direito Material. Referindo-se ao que 

chamou de “fundamentalismo do sistema acusatório”: “pode ser interpretado como uma forma astuta para se 

lograr um Processo Penal liberal, sem compromisso com a efetividade da prestação jurisdicional, pensando o 

processo não como um instrumento para a aplicação do Direito Material, mas sim como um empecilho à sua 

aplicação no caso concreto”. JARDIM, Afrânio Silva, Prefácio In: BASTOS, Marcelo Lessa, Processo Penal e 

Gestão da Prova. op. cit. p. xiv. 
476

MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. Glosas ao “verdade, dúvida e certeza”, de Francesco 

Carnelutti, para os operadores do direito”. op. cit. p. 87.  “Eis, então, o núcleo do sistema; e sua verdadeira 

forma de identificação: a gestão da prova”.  
477

 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Revistas dos 

Tribunais, 2003, p. 78. “Ao se atentar para a natureza pública do processo e para a necessidade de que prestação 

jurisdicional seja realizada da melhor e mais eficiente maneira possível, percebeu-se que não bastava que as 

partes conduzissem o processo e a instrução. Era necessário que o juiz fosse também um protagonista do 

processo, sendo-lhe conferidos maiores poderes, inclusive no campo probatório. Não mais se podia aceitar um 

juiz passivo, inerte, um refém das partes”. As palavras do professor Gustavo Henrique Badaró deixam clara a 

relação entre a defesa de um juiz protagonista e o mote da eficiência que, em termos de Processo Penal, significa 

apelo pela eficiência repressiva. 
478

 ROSA, Alexandre Morais da, SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço, Para um Processo Penal Democrático. 

op. cit. p. 87. 
479

 Este ponto foi desenvolvido no cap.3 da presente investigação, com o que remeto as considerações sobre os 

problemas decorrentes do ato de julgar entre a experiência do desamparo e o medo do outro, além é claro, das 

questões referentes ao universo inconsciente das pulsões, em especial, a relação entre a pulsão de morte e a 

violência contra a alteridade. 
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4.3 Gestão da prova como expressão estrutural do princípio unificador. 

 

Em sentido amplo, a palavra “sistema” significa um conjunto de elementos 

interdependentes, ou, em outros termos, um conjunto de elementos relacionados entre si, que 

formam uma unidade, um todo orgânico, a partir de um determinado princípio unificador.
480

 

Em cada sistema processual, portanto, os princípios inquisitivo e acusatório disputam 

posição como o elemento normativo unificador dos elementos que o compõe. A identificação 

do princípio unificador é vital, pois é responsável por conferir coerência interna ao sistema, 

entrelaçando os seus diversos elementos.
481

 O desconhecimento do princípio unificador do 

sistema processual, dos condicionamentos históricos, bem como da natureza ideológica da 

opção legislativa, é uma das causas da alienação que toma conta e condiciona a atuação dos 

atores jurídicos
482

.   

Um sistema, a considerar que se compõe por vários elementos interrelacionados, 

naturalmente, não se consolida em garantias particulares, mas, ao contrário, funda-se na 

coordenação de várias garantias que não apenas se acrescem umas às outras, como se 

articulam em uma interpenetração recíproca.
483

 É evidente que, dentro deste contexto, um 

sistema processual democrático depende de uma interação ampla entre as garantias, a reforçar 

o próprio caráter acusatório
484

.  

Há, por exemplo, uma relação intrínseca entre o fortalecimento do contraditório e a 

concretização de um julgador afastado do debate, em garantia de sua imparcialidade. Para um 

Processo Penal democrático, assegurar um contraditório efetivo é essencial, pois estabelece o 

espaço do diálogo e, consequentemente, o lugar do juiz, concebido como garantidor das 

regras do jogo.  

                                                           
480

 CASARA, Rubens R.R.; MELCHIOR, Antonio Pedro. Fundamentos do Processo Penal democrático: teoria 

do Processo Penal. Vol.1. mimeo. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho define sistema como o “conjunto de 
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481

 CASARA, Rubens R.R.; MELCHIOR, Antonio Pedro. Fundamentos do Processo Penal democrático: teoria 

do Processo Penal. Vol.1. mimeo. 
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 CASARA, Rubens R.R.; MELCHIOR, Antonio Pedro. Fundamentos do Processo Penal democrático: teoria 

do Processo Penal. Vol.1. mimeo. 
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 MARTINS, Rui Cunha.  O ponto Cego do Direito. op. cit. 92 
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 LOPES JR. Aury.  Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 4ª Ed. Vol. I, Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009, p. 72. A propósito, observa Aury Lopes Jr que “dada a sua complexidade, como conjunto de 

atos concatenados, o processo é formado por toda uma cadeia de circunstâncias que se inter-relacionam e 

influem no resultado final. Basta analisar o sistema inquisitório, para ver que ao lado da acumulação de funções 

(investigar, acusar e julgar) existe toda uma gama de princípios que juntos compõem e dão conteúdo ao todo”. 
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Por se aliar aos demais mecanismos de contenção do poder (tal como a interdição à 

incursão do magistrado na instrução probatória) o contraditório se fixa na matriz acusatória e, 

nesta dimensão, estabelece a estrutura democrática.  

 

“Se a concepção acusatória permite pensar o processo de conhecimento 

como espaço cênico, como campo de diálogo, de representação e de 

interpretação, o momento da fala judicial é o da sentença. (...) Encerrada a 

fase probatória, no momento da decisão, o magistrado toma para si a palavra 

das partes, passando a encenar o personagem principal da trama 

judiciária”.
485

 

 

No processo entendido como procedimento em contraditório
486

 o papel a ser 

desempenhado pelo juiz, a toda evidência, não está na condição de contradictor (exercida 

pelos interessados).
 487

 Como garante das regras do jogo, ao julgador caberá controlar a 

regularidade na produção dos significantes probatórios”
488

, de onde decorrerá uma decisão 

co-produzida democraticamente pelo processo de mediação dos discursos levados a efeito.
489

  

 

“En el conflicto, por otra parte, el primer movimiento incumbe a la 

acusación. Al estar la inocencia asistida por el postulado de su presunción 

hasta prueba en contrario, esta prueba contraria debe apuntar a quien nega 

aquélla formulando la acusación. (...) la rígida separación de papeles entre 

los actores del proceso constituye la primera característica del sistema 

acusatorio, impide que esa carga pueda ser asumida por sujetos diversos de 

la acusación ni por el imputado, al que compete el derecho opuesto de la 

refutación, ni tampoco por el juez, que tiene la función de juzgar libremente 

la fiabilidad de las verificaciones o refutaciones expuestas”.
490

 

 

A compreensão do contraditório como pedra de toque ao limite democrático é, 

portanto, vital. Dessa forma, encontra-se sedimentada a composição cênica, responsável por 
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 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. op. cit. p. 78/79. 
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 ROSA, Alexandre Morais da, SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço, Para um Processo Penal Democrático. 

op. cit., p. 77.  
488

 ROSA, Alexandre Morais da, SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço, Para um Processo Penal Democrático. 
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assim, a revisão de diversas regras do Código de Processo Penal Brasileiro, mormente no tocante à gestão da 

prova e ao (dito) objeto do processo”. 
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 ROSA, Alexandre Morais da, SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço, Para um Processo Penal Democrático. 

op. cit. p. 87. “Quanto ao Processo Penal, relativamente aos direitos dos acusados, a postura a ser adotada é 
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de sobremaneira a validade do discurso comunicativo instaurado. 
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 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. op. cit. p. 611. 
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deixar a responsabilidade pelo diálogo a cargo das partes (o que não se confunde com ônus de 

provar) e, consequentemente, guardar a palavra do julgador para o momento chave da 

decisão.
491

 

Para obter coerência dentro da lógica sistêmica, a relação de circularidade entre as 

garantias fundamentais precisam orientar-se pela adoção de um princípio unificador.
492

 Como 

asseverado anteriormente, sua importância é irrecusável, “tanto que „só se muda o sistema 

caso se mude o princípio unificador‟”.
493

  

Rui Cunha Martins
494

 trabalha com a idéia de que a democraticidade é o próprio 

princípio unificador do sistema e, nesta qualidade, impõe a eliminação de mecanismos, 

elementos ou práticas que passem negativamente sob o seu exame. Neste contexto, a opção 

por um modelo acusatório é apenas o caminho escolhido para garantir algo mais fundamental 

do que ele próprio: 

 

“a sua bandeira é a da democracia e ele é o modo instrumental de a garantir. 

Pouca virtude existirá em preservar um modelo, ainda que dito acusatório e 

revestido, por isso, de uma prévia pressuposição de legalidade, se ele 

comportar elementos suscetíveis de ferir o vínculo geral do sistema (o tal 

„princípio unificador‟: a democraticidade), ainda quando esses elementos 

podem até não ser suficientes para negar, em termos técnicos, o caráter 
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 O Processo Penal democrático, assim concebido, adota francamente parte dos estudos de Habermas como 
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se, como se tem presente, do princípio inquisitivo e do princípio dispositivo, os quais dão sustentáculo ao 

sistema inquisitório e ao sistema acusatório, respectivamente”. 
493

 MARTINS, Rui Cunha.  O ponto Cego do Direito. op. cit. p.94. 
494
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acusatório desse modelo. Não é o modelo acusatório enquanto tal que o 

sistema processual democrático tem que salvar, é a democraticidade que o 

rege”.
495

  

 

O âmago da democraticidade para o Processo Penal reside nos elementos do sistema 

destinados a conter e restringir o exercício do poder punitivo, por ser o próprio exercício do 

poder o núcleo inquebrantável de qualquer preocupação democrática.  

Aqui entra a gestão da prova pelo julgador e é por isso que a sua atuação no processo é 

também, porém, mais, do que uma questão de modelo acusatório. O espaço de atuação das 

mãos do juiz interessa, enfim, à própria democraticidade que deve reger o sistema. 

Tangenciando um pouco as colocações do professor Doutor Rui Cunha Martins, a 

democraticidade será tomada como a qualidade, a substância de um modelo efetivamente 

produzido pela ordem política constitucional, responsável por impor “um sistema processual 

que possa considerar-se ele mesmo um aparelho limite ao poder punitivo” 
496

.  

Disso resulta compreender a democraticidade como o marco gerencial do Processo 

Penal constitucional e a gestão da prova como o dispositivo estrutural do princípio acusatório, 

concebido como o princípio unificador e elemento de identificação deste mesmo sistema 

processual democrático. 

Não se trata, como se vê, de argumentar pela consolidação de um “sistema acusatório 

puro”, mas de fixar um núcleo que permita qualificar um Processo Penal como democrático, a 

considerar, como disse Rui Cunha Martins497, que a acusatoriedade é o modo instrumental de 

garanti-lo.  

De qualquer forma, um Processo Penal democrático necessita reconhecer que existem 

vários elementos acessórios, originalmente concebidos dentro do marco acusatório 

tradicional, que não se coadunam com a atual realidade social, política e cultural (pense na 

acusação eminentemente privada, por ex.).  

Este reconhecimento tem como fundamento àquelas ponderações de Rui Cunha 

Martins498, quando ensina, a respeito do modo do tempo, que os elementos inquisitivos e 

acusatórios sempre gravitam em conjunto, o que significa sua absoluta disponibilidade e 

aplicação do mesmo cenário contextual. 

Mas, a par de ser a condição transicional traço marcante da atualidade, a compreensão 

do simultâneo existe para permitir a identificação do que seja a idiossincrasia autoritária. Não 
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se pode esquecer que, “da maneira como se pretende, os sistemas inquisitório e acusatório 

não podem conviver „não só porque a „contaminatio‟ é irracional no plano lógico, como 

também porque a prática desaconselha uma comistão do gênero”.
499

 

Desta forma, a constatação da permanência como paradigma estrutural do tempo, deve 

nos auxiliar na difícil tarefa de demarcação dos elementos de referência inquisitórios ou 

acusatórios (na busca da consolidação de um Processo Penal democrático)
500

.  

Não há espaço, neste pensamento, para os chamados sistemas processuais mistos, este 

“monstruo, nacido de la unión del proceso acusatorio con el inquisitvo”
501

. Há (e é preciso 

que tenha) um núcleo chave que permita oferecer uma feição ao sistema. 

O denominado sistema misto, conforme apontado por Jacinto Nelson de Miranda 

Coutinho
502

, carece de princípio unificador próprio e, nesta qualidade, ou será 

“essencialmente inquisitório (como o nosso), com algo (características secundárias) 

proveniente do sistema acusatório, ou é essencialmente acusatório, com alguns elementos 

característicos (novamente secundários) recolhidos do sistema inquisitório”.
503

 

A identificação da gestão da prova como expressão estrutural do princípio acusatório, 

concebido como princípio unificador do sistema processual em um Processo Penal 

democrático, pode ser extraída da relação histórica entre regime político (tendencialmente 

autoritário) e contenção (mínima) ao espaço de exercício do poder pelo juiz.  
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Aliás, não foi outra coisa que apontou Alfredo Vélez Mariconde
504

, na oportunidade 

em que, enfatizando a importância do estudo histórico, demonstrou o vínculo entre os amplos 

poderes do julgador (na gestão da prova) e um sistema político tendente ao autoritarismo. 

Luigi Ferrajoli505 acrescentaria: 

 

“Segundo esto, he identificado el grado de garantismo de un sistema penal 

con el conjunto de los vínculos normativos que minimizan tales espacios y 

que dependen esencialmente de la semántica de los lenguajes legal y 

jurisdiccional. Estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad, aunque 

representen modelos limite y regulativos nunca plenamente realizables, han 

sido asumidos como las señas de identidad más características de todo 

sistema penal garantista en un „estado de derecho‟” 

 

As mãos do julgador são o termômetro de que precisamos para aferir até que ponto o 

próprio sistema oferece abertura às tendências autoritárias, fundamentalmente, à possibilidade 

de fusão entre o ato psicológico de julgar e acusar. A garantia da separação é, portanto, a 

condição subjetiva fundamental à imparcialidade do juízo. 

Quando se fala em separar juiz e acusador, em garantia da imparcialidade, não se está 

a fazer apenas uma distinção estética, ou tão somente impedir que o magistrado tenha a 

iniciativa de fazer atuar a jurisdição. A questão é mais sensível e aponta para bem mais 

longe
506

. 

O que se pretende é afastar psicologicamente o julgador de qualquer interesse público 

acusatório que, como observado, é comum, seja em razão do lugar que seu discurso assumiu 

em um Processo Penal concebido como instrumento de uma “guerra contra o crime” (juiz 

“secretário de segurança-pública”), seja em razão dos impactos que a ordem social neoliberal 

tem produzido na economia psíquica, em detrimento do reforço ao registro alteritário. 

 

“Para garantizar la imparcialidad del juez es preciso que este no tenga en la 

causa ni siquiera un interés público o institucional. En particular, es 

necesario que no tenga un interés acusatorio, y que por esto ejercite 

simultáneamente las funciones de acusación, como, por el contrario, ocurre 

en el proceso inquisitivo y aunque sea de manera ambigua, también en el 

mixto. Sólo así puede el proceso conservar un carácter „cognoscitivo‟ o, 
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como dice Beccaria, „informativo‟ y no degenerar en „proceso ofensivo‟, 

donde „el juez se hace enemigo del reo. No basta, sin embargo, para asegurar 

la separación del juez de la acusación, que las funciones acusatorias sean 

ejercidas en el proceso por un sujeto distinto del juez, esta separación se 

producía formalmente incluso en nuestro vejo proceso mixto. Se necesitan, 

además, otras específicas garantías procesales como son las relativas a la 

conducción de la instrucción, a la publicidad del juicio, a formación y 

refutación de las pruebas (...)”.
507

   

 

O que se pretende ao impedir que o julgador manipule o fato histórico pela gestão da 

prova não é, portanto, apenas evitar que vista a persona do acusador de maneira aberta (o que 

a rigor nem seria feito assim), mas prevenir um acordo psicológico com a acusação. 

 Permitir que o juiz tenha iniciativa probatória (não importa se em caráter subsidiário 

ou não) significa deixar em aberto a utilização “legítima” de um dispositivo tipicamente 

autoritário, num tempo em que as requisições de elementos pertencentes ao patrimônio 

inquisitivo
508

 são constitutivas da atualidade.  

 Foi o que se disse um pouco acima: o reconhecimento do paradigma da 

simultaneidade serve para permitir a identificação de um núcleo caracterizador da 

democraticidade, do qual o sistema acusatório é instrumento. Este núcleo é inegociável e se 

funda, basicamente, na atuação do poder punitivo encarnada nas mãos do julgador.  

Mas o exercício do poder pelo juiz acontece a todo instante e de várias formas no 

transcorrer do Processo Penal. Por que a gestão da prova, especificamente, seria então o 

elemento fundamental de preocupação? Por que seria este o elemento estrutural do princípio 

acusatório, concebido como o princípio unificador do sistema? Jacinto Nelson de Miranda 

Coutinho509, além de tudo quanto foi dito, resume melhor do que faria: 

 

“Ora, se o processo tem por finalidade, entre outras – mas principalmente – o 

acertamento de um caso penal após a reconstituição de um fato pretérito, o 

crime, mormente através da instrução probatória, é a gestão da prova e a 

forma pela qual ela é realizada que identifica o princípio unificador. (...). A 

principal e única diferença definitiva remete à extrema concentração de 

poder nas mãos do julgador, no sistema inquisitório, o qual recolhe a prova 

(antes de qualquer outro) e determina sua produção (...). O juiz, senhor da 
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prova, sai em seu encalço guiado essencialmente pela visão que tem (ou faz) 

do fato, privilegiando-se o mecanismo “natural” do pensamento da 

civilização ocidental que é a lógica dedutiva, a qual deixa ao inquisidor a 

escolha da premissa maior, razão por que pode decidir antes e, depois, 

buscar, quiça obsessivamente, a prova necessária para justificar a sua 

decisão”.  

 

Uma primeira razão, portanto, pode ser encontrada nos problemas decorrentes da 

busca pelo conhecimento histórico do fato e, consequentemente, na evidente relação entre a 

prova, exercício do poder e desejo de eficiência repressiva no Processo Penal
510

. 

Uma segunda razão para erigir a gestão da prova como expressão estrutural do 

princípio unificador acusatório tem motivo psicológico e está ligada à relação entre a garantia 

da imparcialidade e os mecanismos de contaminação da subjetividade
511

.  

 

4.3.1 Gestão da prova e a busca pelo conhecimento histórico do fato 

 

   “Você diz a verdade, e a verdade é o seu dom de iludir” 

        Caetano Veloso 

 

O sistema processual democrático, instituído pela ordem constitucional e, neste 

contexto, derivado do sistema político, tem na regulação do poder punitivo a sua fundamental 

missão. Não é por outro motivo que há uma relação inversamente proporcional entre a 

abrangência do poder do magistrado no processo e o interesse dos regimes de orientação 

autoritária em limitá-lo.  

Na medida em que o poder punitivo estatal se materializa na figura do juiz, o sistema 

processual democrático passa a incidir com enorme carga de contenção a atuação deste 

sujeito, o que remete diretamente ao problema da gestão da prova em suas mãos.   

A relação com o passado (o delito é sempre um fato histórico
512

) conduz o processo a 

um ritual de recognição e é assim que, no tarefa de reconstituição do fato
513

, a relação entre 

prova e afirmação do poder penal passa a ser vital.  
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“Instrução e recognição, por outro lado, cumprem, além da função jurídica, 

outra, de natureza política e vital, ou seja, de permitir que tudo seja feito 

conforme o devido processo legal (art. 5º, LV, CF), fator imprescindível à 

democratização. Instruir, então, pelo conhecimento do fato, tem um preço a 

ser pago pela democracia (não avançar nos direitos e garantias individuais), 

mas que há de ser pago a qualquer custo, sob pena de continuarmos, em 

alguns pontos, sob a égide da barbárie, em verdadeiro estado de 

natureza”
514

. 

 

A função do juiz no meio disso tudo é indispensável, afinal, a prova produzida se 

destina psicologicamente a ele, justamente a quem é conferido exercer o poder punitivo. Não 

por outra razão, dele “deve partir o limite que a sociedade estabeleceu à busca do 

conhecimento do fato.” 
515

 

 A relação estabelecida entre o julgador e a prova assume assim uma qualidade central 

na identificação de um modelo processual democrático ou autoritário, uma vez que se 

encontra intimamente ligada à forma com que o sistema processual lida com a investida do 

magistrado na instrução, em cumprimento de seu desejo de buscar uma supost  “verdade 

real”.  

 A aproximação com a Psicanálise oferece bons motivos para questionar a forma com 

que o Processo Penal trabalha com o conceito de verdade, em qualquer de suas dimensões
516

.  

 

“Na realidade, a análise manifesta verdades múltiplas à medida que se 

elabora a singularidade do sujeito. A verdade, sem dúvida, se revela variável 

conforme as coordenadas que ela toma, as contingências de sua história. No 

entanto, por meio dessas verdades múltiplas, uma verdade una se manifesta. 

O que se manifesta, digamos, é o local dessa verdade. É que, em todos os 

casos, a causa é mais lógica do que psíquica, e a lógica, entendida como os 

efeitos da palavra e do discurso, do logos, vem no lugar do psíquico. É nisso 

que Lacan reconhecia a verdadeira Psicanálise: a verdadeira Psicanálise é 

aquela que reconhece os efeitos da linguagem na doença intrínseca do ser 

humano como ser falante e como ser falado, isto é, como falasser”.
517

 

 

                                                                                                                                                                                     
luz por adequação ou inadequação ao jurídico. Como tal, traduz-se em uma verdade também histórica e, assim, 
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 A “verdade” é presença do inconsciente na fala e se dá por uma brecha no discurso do 

sujeito, disse Agostinho Ramalho
518

. É por isso que dizer a verdade é o dom de iludir, como 

acertou Caetano Veloso.  

 Para o Processo Penal democrático isso muda muita coisa: Não há busca por 

verdade
519

 se a verdade é a própria inscrição do inconsciente no discurso jurisdicional e, 

“assim como os demais significantes psicanalíticos, não pode ser percebida de maneira ôntica 

ou coisificada”. 

De qualquer forma, cabe ao sistema processual democrático superar o deslizamento da 

verdade real para o imaginário e, foi para isto, que construiu uma série de artifícios que 

constrangem (ou deveria constranger) a sobrevivência deste mito (há limites jurídicos – por 

ex. as regras de exclusão da prova e também limites práticos - exigências de tempo e 

finalidade da decisão). 

Observa-se, portanto, que num Processo Penal democrático só há espaço para algo 

como uma “verdade” processual
520

, se é que se possa assim qualificar a tentativa de 

aproximar o julgador do fato histórico sem cair num paradoxo
521

. 

Importa aqui, a considerar a impossibilidade de avançar na reflexão sobre a “verdade” 

de forma consistente, que esta categoria não deve ser concebida como um elemento fundante 

do processo
522

, haja vista as cicatrizes fecundas da experiência inquisitiva. 

A lógica autoritária centrada que está no registro imaginário de uma verdade 

onipresente, remeteu o magistrado a uma relação cardinal com os elementos “passíveis”, em 
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constitucional. op. cit. p. 551. 

OSA, Alexandre Morais, Decisão Penal: Bricolage de significantes, op. cit. p. 02 
521

 LOPES JR., Aury, Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, op. cit. p.554. Tal 

relacionamento “pragmático” com o conceito de verdade (ser verdade e ser relativa) conduz ao que Aury Lopes 

Jr.
 
chama de tentativa de salvar a “verdade judicial”, momento em que o racionalismo se esgota em seu 

paradoxo.  
522

 LOPES JR. Aury.  Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. op. cit. p. 559. 
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tese, de confirmar o fato histórico. Por isso que é tão difícil negar o nexo histórico entre 

“sistema inquisitivo, modelo autoritário e eficiência repressiva” 
523

. 

A finalidade perseguida pelo processo, orientada a produzir determinada verdade, 

conseguiu ao mesmo tempo retirar o julgador de sua inércia, converter o acusado em objeto 

do processo, consolidar a tortura e o tormento e ainda tornar a confissão chave de uma suposta 

penitência.  

A missão divina de revelar a verdade no Processo Penal, fincada pela tradição 

inquisitiva, fez, portanto, deslizar para o imaginário do julgador a posição de tomar para si 

essa função. E é assim que o “revelar” da verdade no Processo Penal tal como incrustado pela 

experiência inquisitiva, dotou o exercício do poder punitivo de uma espécie de cortina de 

legitimação.
524

 

Sem embargo disso, não se pretende sustentar aquilo que Rui Cunha Martins
525

 

chamou de “verdade exilada”, ou seja, uma verdade expulsa do sistema. Como disse o 

brilhante pensador português
526

, não é preciso argumentar por um horizonte de expulsão, mas 

apenas assegurar – o que levaria ao mesmo efeito pretendido – “uma simples operação de 

„banalização sistêmica‟ do valor verdade”. 

Em suma, seria o seguinte: a preocupação (finalidade do sistema) com alguma coisa 

que atenda pelo nome de verdade, abre um espaço de atuação alargada do poder punitivo
527

. 

Esta preocupação (busca da “verdade”) desloca do processo o foco na interdição do poder, o 

que é extremamente prejudicial à tutela das liberdades.  

                                                           
523

 LOPES JR. Aury.  Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. op. cit. p. 76. A incursão no 

passado constante do capítulo II desta investigação foi denunciadora, principalmente quando observada a 

experiência romana e o Processo Penal levado a efeito durante a Inquisição. 
524

 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. Glosas ao “verdade, dúvida e certeza”, de Francesco 

Carnelutti, para os operadores do direito”. op. cit. p. 83. “Resta evidente, por óbvio, que estamos diante de uma 

impossibilidade, de uma insegurança enquanto pretende-se exatamente o oposto, isto é, aquilo que proporciona a 

segurança; assim, estamos diante de uma verdade aceita, corroborada, quando efetivamente o é porque, de 

seguro mesmo, só a certeza de que se pode manipular o axioma. E não há de se duvidar ser a prerrogativa usada 

por aquele com poderes para tanto, sempre em nome da „verdade‟, da „fé‟, da „maioria‟, do „povo‟, da 

„segurança nacional‟, „da falta‟ e outros mais, ou seja, do argumento retórico mais apropriado para o momento. 

Sem embargo, isto é possível porque se mantém viva – e mantém-se mesmo! – no imaginário coletivo, a ameaça 

do inimigo, do contrário, do invasor, ou quem se prestar a tanto; sem embargo, no limite, cria-se um „bode 

expiatório‟”. 
525

 MARTINS, Rui Cunha.  O ponto Cego do Direito. op. cit. p. 87. 
526

 Os exílios, lembra Rui, são sacralizadores e, “convenha-se, de injusta justificação funcional – porque o 

problema basilar da verdade tem a ver com a desproporcionalidade do seu lugar canónico e não com a utilidade 

das competências que ela assegura”. MARTINS, Rui Cunha.  O ponto Cego do Direito: The Brazilian Lessons. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 88. 
527

 A posição externada por Gustavo Henrique Badaró esclarece esta afirmação: “Para que a prestação 

jurisdicional ocorra com justiça, no âmbito das alegações de fato que devem ser provadas, o juiz, penal ou civil, 

deve dispor de meios para verificar a verdade. O processo de vê ser um meio efetivo de realização da justiça, 

seja o direito debatido disponível ou indisponível. Para tanto, é necessário que o regime probatório preveja meios 

realmente efetivos para a descoberta da verdade”. BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no 

Processo Penal, op. cit. p. 82. 
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Poder, prova, “busca da verdade” e Processo Penal fazem parte da mesma memória 

histórica e as lembranças não são boas. 

Afrânio Silva Jardim
528

, ao qualificar a restrição à incursão do julgador na instrução 

probatória como uma “lamentável tendência de tornar o juiz penal um funcionário inerte e 

burocrático”, no que seria desdobramento de um “fundamentalismo do sistema acusatório”, 

fala em substituir o “relevante
529

 princípio da „busca da verdade real‟” pelo “princípio da 

busca do convencimento do juiz.” 
530

 

A proposição do professor Afrânio Silva Jardim
531

 parece dar nova roupagem ao 

mesmo problema. Trocar “busca da verdade real” por “busca do convencimento do juiz” é 

como um “golpe semântico”, pois mantém a estrutura que abre à atuação ativa do julgador em 

detrimento da garantia de sua imparcialidade. 

Dizer, por exemplo, “busca pelo convencimento do juiz”, ao que tudo indica, alteraria 

substancialmente o referencial de sentido da proposição. A busca “pelo” (convencimento) 

remete às partes a responsabilidade pela narração e, ao fim, pela captura psíquica do 

magistrado, colocando-o na posição de ser convencido de algo.   

A “busca do convencimento do juiz” parece permitir ao “Eu - Julgador” que saia em 

busca das suas próprias razões de decidir. Contudo, a ideia de que o destinatário do 

convencimento possa buscá-lo sem comprometer a imparcialidade, parece ofender os 

exemplos mais cotidianos da vida.  

 Esta é a razão pela qual o conteúdo da verdade (como valor fundante) tem sua 

primazia enfraquecida em prol de um Processo Penal que fortalece o papel do diálogo entre as 

partes, como estratégia fundamental de impor um distanciamento do magistrado do debate e 

com isto regular de forma mais efetiva a atuação do poder no processo. 
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JARDIM, Afrânio Silva, Prefácio In: BASTOS, Marcelo Lessa, Processo Penal e Gestão da Prova. op. cit. p. 

xiv.  
529

 Diria que há mesmo um impasse no diálogo quando a „busca da verdade real‟, tão questionada, é qualificada 

como relevante.  
530

JARDIM, Afrânio Silva, Prefácio In: BASTOS, Marcelo Lessa, Processo Penal e Gestão da Prova. op. cit.p. 

xiv.  
531

 JARDIM, Afrânio Silva, Prefácio In: BASTOS, Marcelo Lessa, Processo Penal e Gestão da Prova. op. cit. p. 

xiii. Cito o professor Afrânio Silva Jardim como referência de um autor brilhante que assume posição 

diametralmente oposta àquela sustentada aqui, mas cuja importância para o desenvolvimento crítico no Processo 

Penal foi e (é) indispensável.  É com admiração, portanto, que faço das palavras do professor Doutor Geraldo 

Prado as minhas: “Professores e outros profissionais foram formados e preparados com muita competência por 

este sujeito transformador, instigantes e inspirador, sem precisar da ribalta, sem buscar, artificialmente, ser o 

„centro irradiador‟ de algum saber jurídico. Afrânio Silva Jardim está, pois, neste nível”. PRADO, Geraldo. 

Afrânio Silva Jardim: lecionar pelo exemplo In: Em Torno da Jurisdição. op. cit. p.173.  
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 A dimensão do diálogo, na realização de um processo entendido como procedimento 

em contraditório, faz da decisão uma espécie de encontro democrático dos discursos
532

.  

 Neste modelo, mais importante que chegar a “uma verdade” é garantir que as falas se 

encontrem e que possa o julgador, espectador desta “conversa processual”, garantir que a 

decisão seja fruto desta mediação. Isto lhe retira a preocupação paranóica daquela procura, 

deslocando sua atenção à função de preservar a idoneidade do “jogo”, sem se desincumbir da 

tarefa de apreciar a coerência narrativa dos discursos. 

 

4.4. De olho na “ratoeira discursiva” do punitivismo: passividade do julgador, ideologia 

liberal e a tendência “privatística” do Processo Penal 

 

 Possibilitar as condições para o regular desenvolvimento do diálogo processual entre 

as partes passa a ser, para um Processo Penal democrático, o melhor instrumento à produção 

de narrativas mais próximas da realidade histórica.  

 Não há nisso (fortalecimento das condições do diálogo) nenhuma apologia a uma 

visão privatística do Processo Penal, mas tão somente de reforço ao contraditório como 

estratégia de contenção ao poder estatal, por meio da fixação do lugar (e momento) de fala do 

julgador.  

 A alegação de que um processo comprometido com regras que afastem o juiz do 

debate segue “tendência equivocada de se pensar o Processo Penal de forma „privatística‟”
533

 

gruda significantes distintos (partes e privado) para construir uma ideia que vincule um 

julgador passivo aos meandros da ideologia liberal (em sua versão de laissez faire, laissez 

aller, laissez passer). 

 Ao colar o sentido da palavra privatística (no contexto daquilo “que não pertence ao 

Estado”) ao conceito de parte, o argumento cria uma falsa impressão de que um Processo 
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 O princípio acusatório que funda a estrutura democrática se satisfaz com a verdade, fruto do resultado de uma 

controvérsia entre as partes contrapostas. Aliás, a par de alguma ingenuidade, é tudo que se poderia obter. Em 

poucas palavras, diria Ferrajoli, “una verdad controlada por las partes en causa”. FERRAJOLI, Luigi. Derecho 

y Razón. op. cit.. 605. 
533

 Gustavo Henrique Badaró assevera: ”Num sistema que vigore o princípio dispositivo “puro” somente as 

partes podem levar o material probatório para o processo, sendo vedada qualquer iniciativa probatória do juiz. 

Em tal modelo, o juiz não pode substituir as partes e buscar uma alternativa autônoma que não seja uma das 

hipóteses argumentativas postas pelos litigantes. Do ponto de vista ideológico, tal concepção é fruto do primado 

da iniciativa individual, da qual decorre uma visão privatística, que era considerado „coisa das partes‟ (...) Na 

verdade, esta concepção é a projeção, no campo processual, de uma filosofia liberal, fruto de uma visão 

minimalista do Estado e do próprio juiz, enquanto seu representante. (...) Neste sistema, era natural que o juiz 

fosse um mero espectador do processo, sem palavra, voz ou poderes”. BADARÓ, Gustavo Henrique Righi 

Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal.op. cit., p. 77. No mesmo sentido, JARDIM, Afrânio Silva, Prefácio 

In: BASTOS, Marcelo Lessa, Processo Penal e Gestão da Prova. op. cit. p. xiii. 
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Penal que enfatize o contraditório entre os sujeitos e imponha a passividade do julgador 

perderia seu conteúdo público, o que é de todo contrário à sua natureza essencialmente 

política.  

 A bem da verdade, quando se pretende dizer que o Processo Penal que privilegia o 

diálogo entre as parte segue uma tendência privatística, estar-se-á misturando duas 

características tradicionais do sistema acusatório que, modernamente, não se confundem. 

Ferrajoli
534

 explica: 

 

“Es claro que en el antiguo proceso acusatorio, donde la iniciativa penal 

estaba atribuida a la parte ofendida o a cualquier ciudadano, el poder de 

acusación solo podía ser discrecional. En un sistema de este género la 

discrecionalidad estaba, en efecto, no sólo lógicamente implicada, sino 

incluso axiológicamente justificada por el carácter privado o sólo popular de 

la acción. (...) Pero al afirmarse el carácter público del derecho penal y sus 

funciones de prevención general no solo de las venganzas sino asimismo de 

los delitos, también la acusación perdió progresivamente su originaria 

naturaleza privada, asumiendo carácter y modalidades enteramente 

públicos”. 

 

 Em outras palavras, a qualificação “privatística” tem vinculação histórica com a 

iniciativa de provocar a jurisdição e, a rigor, não tem nada a ver com a garantia de separação 

entre o julgador e acusador, no interesse de um processo que fortaleça o papel das partes na 

gestão da prova. 

Sob outro aspecto, mais precisamente a vinculação da concepção de um juiz passivo 

aos meandros da ideologia liberal, é importante pensar nas ponderações do professor Michele 

Taruffo.  

Taruffo
535

, que defende a incursão probatória pelo julgador (principalmente no 

processo civil), entende que a construção de um juiz passivo, alheio ao debate travado até o 

momento da decisão, não seria nada mais do que o princípio da não intervenção do Estado nas 

dinâmicas operadas pelas relações privadas.  

Ao entregar a vida do processo às partes, construindo um quase combate jurisdicional, 

o sistema representaria um conjunto de valores articulado ao liberalismo clássico - a mão 

invisível 
536

 do “mercado processual”.  
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 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. op. cit. p. 567-568. 
535

 TARUFFO, Michele, El proceso civil adversarial en la experiência americana. Temis – Bogotá, Colômbia, 

2008, p.164 
536

 Certamente com razão, Taruffo indica que esta “mão” não é de todo invisível, haja vista as implicações 

decorrentes da desigualdade material (processual e econômica) entre as partes. TARUFFO, Michele, El proceso 

civil adversarial en la experiência americana. op. cit. p. 165 
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Sob este ponto de vista, o valor que modela o comportamento desempenhado pelo juiz 

no processo existiria somente para afirmar que a sua função é garantir que o duelo se realize 

segundo as regras do jogo e que, por conseguinte, prevaleça a parte que melhor uso tenha 

feito de sua capacidade de livre iniciativa. 

 

“El juez, como el Estado liberal clásico, debe ante todo garantizar su no 

interferencia en el juego del libre mercado de las relaciones individuales; 

debe por tanto garantizar que todo individuo tenga las mismas posibilidades 

que el “juego” sea turbado por incorrecciones en la aplicación de sus reglas. 

Estas por lo demás se inspiran directamente en el modelo ideológico del 

individualismo competitivo que tiene su matriz en las doctrinas del 

liberalismo social y económico; la función del juez es entonces la de 

asegurar la adherencia del proceso a tal modelo ideológico”
 537

 

 

Ao que parece, há também um artifício retórico na argumentação quando pretende 

associar um Processo Penal que fortalece as condições do diálogo entre as partes 

(contraditório) aos fundamentos da ideologia liberal (concebida genericamente). 

 Se o modelo ideológico do individualismo competitivo tem mesmo a sua matriz na 

doutrina do liberalismo econômico, disso não resulta incluir a memória histórica do 

liberalismo político, por ser este o local de afirmação do poder que, em última instância, goza 

pelo direito criminal. Afinal, “o povo, para poder buscar a democracia – eis a raiz do 

liberalismo – deixa como inalienável ao indivíduo a sua liberdade; e o Estado não só nela não 

pode penetrar indevidamente como, por outro lado, é seu principal garante”.
538

 

Quando estrategicamente posicionada no Processo Penal, a confusão entre liberalismo 

econômico e político vela a relação que este ramo do direito possui com o poder e, neste 

sentido, acaba transferindo alguns argumentos que justificariam uma postura ativa do julgador 

no Processo Civil
539

. 

 Por exemplo, quando se defende um Judiciário atuante na afirmação das chamadas 

“promessas incumpridas da modernidade”
540

, é basicamente aos direitos sociais que o 
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 TARUFFO, Michele, El proceso civil adversarial en la experiência americana. op. cit. p.165 
538

 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. Glosas ao “verdade, dúvida e certeza”, de Francesco 

Carnelutti, para os operadores do direito”. op. cit., p. 90. 
539

 Não se quer dizer com isto que o Processo Civil não implique a prática de Poder, haja vista que o exercício da 

jurisdição sempre e, em qualquer hipótese, afirma o político. A relação que se tem estabelecido entre o Processo 

Penal e o poder quer enfatizar, porém, algo muito maior, por ser este o local em que o poder incide sobre 

determinada parcela do ser no qual a vida poderá se tornar insuportável: a perda da liberdade. Ademais, a 

existência de um verdadeiro jus persecutiones aliado que está ao jus puniendi coloca, por toda a memória 

histórica de cada ordem política instituída, o Processo Penal em situação de genuína radiografia do poder e, por 

este motivo, é compreendido de forma muito diversa do Processo Civil. 
540

 Para o direito criminal, isto deve significar, sem retoques, compreender a seguinte conclusão a que chega 

Miranda Coutinho: “Os operadores do direito, pelo particular status que detêm, precisam estar conscientes das 

armadilhas discursivas oferecidas pela nova ordem mundial, globalizada, neoliberal e eficientista, tendo o dever 



143 

 

discurso se dirige
541

. A crítica ao abstenseísmo como um paradigma liberal que esvazia a 

essência social do Estado deve ser fortalecida e levada a sério
542

, mas não pode ser trazida 

para o Processo Penal sem subverter a sua especificidade ideológica (contenção do poder 

repressivo em matéria criminal)
 543

. 

Se o Processo Civil encontra-se interessado em criar modelos de satisfação aos anseios 

da contemporaneidade (principalmente, as demandas supra-individuais), o Processo Penal está 

mais preocupado com a expansão da profilaxia punitiva e a conseqüente redução das garantias 

processuais, comumente concebidas como entrave ao funcionamento à eficiência punitiva. 

 

“Acrescenta-se, de outro lado, que o senso comum teórico dos juristas 

pretende uma adequação do processo às finalidades do Estado do Bem-Estar 

Social (...). A proposta está baseada nas modificações do Estado Liberal 

rumo ao Estado Social, mas vinculada a uma posição especial do juiz no 

contexto democrático, dando-lhe poderes sobre-humanos, na linha de 

realização dos „escopos processuais‟, com forte influência da superada 

Filosofia da Consciência, deslizando no Imaginário e facilitando o 

surgimento de Juízes Justiceiros da Sociedade. (...). Advirta-se, por fim, que 

a atuação do juiz, no procedimento, não pode ser a de realizar os anseios 

sociais, devendo se postar de maneira imparcial, garantindo o equilíbrio 

contraditório, ou seja, a verdadeira democracia processual”.
544

 

                                                                                                                                                                                     
de a ela resistir em tudo aquilo em que sonegue – ou tente sonegar – as conquistas democráticas galgadas pela 

modernidade (o Processo Penal, em particular) e em larga escala ainda não cumpridas, mormente lutando pela 

efetivação dos direitos e garantias constitucionais e na busca de uma democracia material”. MIRANDA 

COUTINHO, Jacinto Nelson de. Glosas ao “verdade, dúvida e certeza”, de Francesco Carnelutti, para os 

operadores do direito”. op. cit., p. 94 
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 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e vinculação do legislador: contributo para 

a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. No Brasil, 

faço constar, dentre outros, o importante trabalho de OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da 

Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
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 STRECK, Lenio Luiz, Os obstáculos ao acesso à justiça e a inefetividade da constituição: passados vinte 

anos, (ainda) o necessário combate ao (velho) positivismo. In: IN JURISPOEISIS, Revista do Curso de Direito 

da Universidade Estácio de Sá, ano 10, n.10. p. 157, 2007. Lenio Streck indica que as facetas ordenadoras do 

Estado Liberal de Direito e promovedora do Estado Social possibilitou a insurgência de um Estado Democrático 

de Direito agregador de um plus normativo e qualitativo: com o giro hermenêutico, o direito passa a ser 

transformador, vez que os textos constitucionais passam a conter as possibilidades de resgate das promessas da 

modernidade. É do sentido da Constituição que dependerá o processo de interpretação dos textos normativos do 

sistema e, embora a tradição nos conduza a vários sentidos de Constituição, para Lenio Streck, temos à 

disposição a noção de Constituição enquanto detentora de uma força normativa, dirigente, programática e 

compromissária. Esta compreensão supera o paradigma abstenseísta e é “relevante para países como o Brasil em 

que o welfare state não passou de um simulacro (modernidade tardia)” STRECK, Lenio Luiz, op. cit. p. 157. 
543

 A este respeito, assevera Luis Gustavo Grandinetti: “Aquelas boas características do juiz Hércules, de 

ativismo, de concretização dos direitos, de efetividade, se voltam todas contra o acusado. Não compreende que 

entre a jurisdição cível e a penal existe uma enorme distância, ocupada pela ideologia que preside este último e 

que conforma a estrutura e o funcionamento do Direito Penal e processual penal. O heroísmo do juiz tenderá a 

ocupar esse espaço com autoritarismo porque já formou previamente o seu convencimento e já escolheu o vilão 

do drama que encenará”. CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Quem é o juiz que aplica a 

pena? op. cit. p. 18. 
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 ROSA, Alexandre Morais da, SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço, Para um Processo Penal Democrático. 

op. cit., p. 79-80. Tudo isto sem esquecer que “o um-julgador esteja informado por fatores externos, 

condicionantes ideológicos, criminológicos, midiáticos, inconsciente, enfim, subjetivos que sempre são co-

produtores da decisão, mesmo que obliterados retoricamente”. Idem, ibidem. p. 81. 
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O sensível valor da liberdade é a razão do abismo que separa a forma com que se 

pensa Processo Civil e Processo Penal
545

. A tentativa de fazer coincidir as exigências 

modernas de um Processo Civil concebido como “instrumento de justiça social” 
546

 (juiz 

ativo na gestão da prova) não pode ser transplantado para o Processo Penal, portanto, sem 

causar muitos problemas e ressuscitar muitos fantasmas. 

Quando se perde isto de vista, é como enublar a compreensão.  

O sistema processual democrático realiza esta distinção e é por isso que se opõe 

conjuntamente ao modelo de Estado social mínimo e à construção de um Estado Penal 

máximo. É para dar conta deste último aspecto que coube ao Processo Penal interditar a 

atuação inconsciente deste “Juiz Justiceiro da Sociedade”
547

 e, consequentemente, disciplinar 

o poder, contendo o exercício de uma expansão desenfreada.
548

 

 Quando se trabalhou os desdobramentos da ordem social neoliberal na produção de 

um contexto que metaforiza a guerra e modifica o lugar do discurso do julgador, esta relação 
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 A relação histórica e política entre o exercício do poder e a atuação estatal sobre a liberdade é, em última 
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Lumen, 2008, p112. 
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 TARUFFO, Michele, El proceso civil adversarial en la experiência americana. op. cit. p.252 
547

 O “Juiz Justiceiro da Sociedade” que será tratado nesta investigação através da figura do “julgador – 

Secretário de Segurança Pública” parece uma junção entre duas descrições realizadas por Luis Gustavo 

Grandinetti, o “Juiz Divino” e o “Juiz herói”. “O que está por detrás desse juiz divino e que repousa no mais 

profundo de sua consciência, explica-o Freud, é a tradição social, punitiva, de expiação da culpa, extravasando-

se a violência imanente na sociedade, mas de uma forma institucionalizada”. CARVALHO, Luis Gustavo 

Grandinetti Castanho de. Quem é o juiz que aplica a pena? op. cit. p. 15. “O juiz herói acredita piamente que sua 

função é proteger a sociedade, esquecendo-se que essa função não é sua. (...) o juiz herói superintende as 

investigações policiais e assessora o Ministério Público na sua atuação processual, seja antecipando sua 

convicção, seja orientando os requerimentos que serão deferidos, bem como suprindo-lhe eventuais omissões. 

Como o juiz onipotente, o herói também antecipa-se ao poder dispositivo das partes no campo probatório e 

produz provas de ofício. Decreta medidas restritivas não previstas em lei, tudo para salvaguardar a sociedade. No 

afã de proteger a sociedade, dá-se conta que todo herói precisa de um vilão e o elege na figura do réu, já acusado 

de um pecado e candidato natural a tornar-se o vilão da drama”. CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti 

Castanho de. Quem é o juiz que aplica a pena? op. cit. p. 17. 
548

 Cf. SILVA SANCHES, Jesus- Maria. A expansão do Direito Penal. op. cit. p.114- 157 
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entre Estado de profilaxia punitiva e juiz ativo ficou esclarecida (daí surgiu a figura do “juiz-

secretário de segurança pública”).
549

  

O objetivo foi demonstrar o impacto na economia psíquica ocasionado pelo 

neoliberalismo, responsável por esvaziar a experiência alteritária, cujo fim serviu (e serve) ao 

estabelecimento das formas perversas de controle social. Este é local em que o juiz foi 

chamado a assumir uma postura ativa (“guerra contra o crime”), sendo este o lugar em que a 

limitação à gestão da prova em suas mãos é uma questão absolutamente desimportante.  

 É verdade que o Processo Penal democrático, no que se refere à passividade do 

julgador, se aproxima, neste aspecto, do sistema adversarial, típico modelo de processo 

anglo-saxão.  Sob este ângulo, representaria a expressão cultural da ideologia liberal. Mas 

não. 

  A passividade do juiz constitui apenas uma característica comum entre o modelo 

adversarial e o sistema acusatório (concebido com fundamento do Processo Penal 

democrático). Há, porém, uma diferença sensível de fundamento: enquanto o sistema 

adversarial é concebido como um método processual que exclua interferências estatais na 

autonomia do indivíduo privado e, neste sentido, pode guardar um traço da ideologia liberal 

(econômica e social), o Processo Penal acusatório e, portanto, democrático – independente da 

questão da autonomia – fundamenta-se na contenção e regulação máxima dos dispositivos de 

poder, dentre os quais a gestão da prova assume relevância indispensável. 

 

4.5 Por um Processo Penal de “interdição”: você, juiz, “humano, demasiadamente 

humano” 

“Lembremos a velha história de um operário suspeito de furto: toda noite, 

quando ele deixava a fábrica, o carrinho de mão que ele empurrava à frente 

de si era cuidadosamente inspecionado, mas os guardas não conseguiam 

encontrar nada ali, estava sempre vazio. Até que eles se deram conta: o que o 

operário estava roubando eram carrinhos de mão. Essa peculiaridade 

reflexiva pertence à comunicação como tal: não devemos esquecer de incluir 

no conteúdo de um ato de comunicação o próprio ato, já que o significado de 

cada ato de comunicação é também afirmar que ele é um ato de 

comunicação. Esta é a primeira coisa a se ter em mente com relação ao modo 

como o inconsciente opera: a coisa não está escondida no carrinho de mão, 

ela é o próprio carrinho de mão”. 

 

          Slavoj Žižek. 
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 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. Glosas ao “verdade, dúvida e certeza”, de Francesco 

Carnelutti, para os operadores do direito”. op. cit. p. 88  
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Todo esforço teórico descrito será nada, se a dimensão humana que funda o sujeito 

não for compreendida. A rigor, escutar o homem, atravessado por sua condição, já bastaria. 

Aliás, nem é preciso olhar lá fora: repare-se. 

Se colocar em atitude de provocar algo, já é, por si, uma tomada de posição 

psicológica diante do fato. É tomar parte, ainda que inconsciente.  

As palavras de Žižek
550

 fazem pensar: a gestão da prova revela, antes de tudo e por si 

só, o próprio conteúdo do ato de comunicação (desejo de gerir a prova)
551

. O que vai ser dito 

pelo julgador a partir deste momento não importa tanto, porquanto represente apenas o que há 

dentro do carrinho de mão. A questão, porém, é o carrinho e, neste sentido, o que forma o 

desejo de movê-lo
552

.  

Aqui entra o inconsciente e a reflexão sobre por uma tipologia processual de que vá 

além de uma dogmática jurídica objetiva, rigorosa, cuja consequência foi soterrar o sujeito e a 

tomada de uma consciência crítica no direito
553

.  

Este não é o lugar do Processo Penal democrático.  

                                                           
550

 ŽIŽEK, Slavoj. Como ler Lacan. op. cit. p. 31.  
551

MILLER, Jacques-Alain. Perspectivas dos Escritos e Outros escritos de Lacan. op. cit. p. 53. “a demanda 

deixa sempre um resto, inapreensível, que corre entre as palavras, a metonímia do discurso, que Lacan batizou de 

desejo. O desejo, classicamente metonímico, inapreensível, é o furão que escorrega, que faz labirinto. É nessa 

dimensão que o sujeito formula a sua questão, precisamente por ele ali não se encontrar. É o momento do estou 

perdido”. 
552

 Alguns estudiosos de Processo Penal defendem uma postura ativa do julgador no campo probatório sob o 

argumento de que isto não afetaria a imparcialidade. Constantemente afirma-se que “ao determinar a produção 

de uma prova, o juiz não sabe, de antemão, o que dela resultará e, em consequência, a qual parte vai 

beneficiar”. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal. op. cit, p.83). Ora, 

não importa se o juiz sabe (tem a consciência) de que parte processual a sua atuação ativa irá beneficiar ou o que 

resultará de sua iniciativa (objeto extraído), o importante é o que antecede este momento, o que precede e 

prescinde ao seu discurso, qual seja o desejo que move o ato de se comportar ativamente. Isto é particularmente 

problemático na contemporaneidade, a teor do que esta investigação tem demonstrado quanto à postura 

tendencialmente persecutória de alguns julgadores, desdobramento da persona de secretário de segurança 

pública incorporada. Esta é a razão pela qual é preciso que o Processo Penal procure estabelecer barreiras à 

adesão psicológica do julgador ao gozo sádico. Mas como? Esta investigação é um primeiro passo de uma 

reflexão democrática neste sentido. Primeiramente, se incorpora a preocupação, toma-se consciência de que o 

ambiente social é refratário às experiências alteritárias, o que gera consequências na forma com que o suposto 

desvio do imputado é percebido no processo. Desta consciência, inverte-se o “paradigma” da criminologia do 

outro. Em segundo lugar e, concomitantemente, investiga-se toda forma de constrangimento possível à 

aproximação do julgador com as atividades próprias do acusador (a interdição legal à gestão da prova pelo 

magistrado se insere neste contexto).  
553

Desta forma, data venia, discorda-se da concepção segundo o qual “a imparcialidade do juiz não depende da 

sua passividade, mas do modo como exercita os seus poderes no caso concreto. É a efetividade do contraditório, 

e não a inércia do juiz, que assegura a garantia da imparcialidade no momento do julgamento”. (BADARÓ, 

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal. op. cit, p.84). A posição sustentada nesta 

investigação alia a importância incomensurável do contraditório à passividade, conquanto o respeito ao diálogo 

entre as partes deva ter como corolário lógico a fixação do lugar do discurso do juiz para fora do debate e, neste 

sentido, reservado ao momento da sentença. A consideração do professor Badaró, portanto, de que há apenas 

“dois principais mecanismos para salvaguardar a imparcialidade do juiz” – o respeito ao contraditório e o 

respeito à garantia da motivação das decisões judiciais – parece insuficiente para conservar esta garantia, 

certamente o pilar que estrutura todo o Processo democrático. 



147 

 

De onde estamos e para onde queremos chegar, só se sabe que é preciso passar à 

dogmática crítica e subverter o “status de uma racionalização ideológica” que, como referiu 

Warat
554

, tomou a aparência de uma explicação neutra que negou o próprio homem.  

O Processo Penal democrático, amaldiçoado com a tarefa de equilibrar o poder, 

metabolizar angústias, desejos, é o lugar do ser “humano, demasiadamente humano”
555

, 

atravessado pelo inconsciente e pela ideologia556. O Processo Penal é o gatilho que acende a 

descarga pulsional e coloca todos frente a frente com o outro e consigo. Aqui dorme quase 

todos os problemas ligados à gestão da prova pelo julgador. 

A figura do juiz encontra-se assim, dentro do “paradigma” democrático, reconfigurado 

pela superação da estrutura entorpecente da neutralidade, o que leva a repensar, inclusive, as 

formas de se garantir a imparcialidade
557

. Foi para dar conta disso que se partiu da 

epistemologia e, desde o início, da abordagem transdisciplinar, responsável por “retirar as 

máscaras hipócritas dos discursos neutrais, o que começa pelo domínio da dogmática”.
558

 

 A consequência foi destituir o juiz do papel de super omnia
559

, trazendo-lhe à 

incômoda posição de se ver como homem de carne e osso. Neste cenário, naturalmente seria 

preciso des-cobrir o véu jurídico da neutralidade, fazendo emergir daí um ser político que 

apreende o fato e decide, sem razão para esconder suas opções ideológicas. É este o novo 

lugar do sujeito, afetado ao sabor dos desejos, construtor da realidade
560

.  

 

“(...) o juiz não é mero “sujeito passivo” nas relações de conhecimento. 

Como todos os outros seres humano, também é construtor da realidade em 

que vivemos, e não mero aplicador de normas, exercendo atividade 

simplesmente recognitiva. Além do mais, como parece sintomático, ele, ao 

aplicar a lei, atua sobre a realidade, pelo menos, de duas maneiras: 1º, 

buscando reconstruir a verdade dos fatos no processo e, 2º, interpretando as 

regras jurídicas que serão aplicadas a esse fato ou, em outras palavras, 

acertando o caso que lhe é posto a resolver”.
 561
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 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito. A epistemologia jurídica da modernidade. op. cit. p.42.  
555

 A expressão é uma referência à obra de Friedrich Nietzsche, “Menschliches, Allzumenschliches”. 
556

 “Desde logo, no entanto, é preciso que fique claro que não há imparcialidade, neutralidade e, de 

conseqüência, perfeição na figura do juiz, que é um homem normal e, como todos os outros, sujeito à história de 

sua sociedade e à sua própria história”. MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria 

Geral do Direito Processual Penal. op. cit., p. 15. 
557

 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit., p. 42. 
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MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit. p. 48. 
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 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit. p. 44. 
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 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit., p. 45. 
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 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit. p. 45. 
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 O Processo Penal atento à realidade concede a chance que precisa o desejo 

democrático. 
562

 Deste olhar, a gestão da prova pelo julgador recebe outra dimensão. 

 

4.5.1 Garantia da imparcialidade e a iniciativa probatória do julgador 

 

“Los inquisidores adelantan afanosamente luchas contra el diablo. En el 

proceso acusatorio este es una pura operación técnica, pues un resultado 

equivale al otro; hemos observado cómo las reglas son todo, y como sería un 

abuso desviarlas para fines buenos”. 

        Franco Cordero.  

 

A sociedade contemporânea espreitada pelo discurso do medo do outro e, neste 

contexto, marcada por formas de produção da subjetividade que fragilizam o registro 

alteritário, força o Processo Penal a pensar a maneira com que deverá lidar com a garantia da 

imparcialidade.  

Por isso, o Processo Penal democrático, concebido em sua trajetória de conter e 

equilibrar o exercício do poder punitivo ganha proporções ainda maiores depois do grande 

encarceramento
563

. Num cenário em que o desejo punitivo sepulta a fraternidade, toda 

atenção a atuação do poder sobre a vida é pouca.  

O espaço conferido para decidir sobre a liberdade foi reservado, em última instância, 

ao discurso do julgador e, sendo a vocação democrática assentada justo sobre a preocupação 

com este exercício, natural que o sistema processual tivesse nas garantias a respeito da 

atuação deste sujeito, um foco central. 

Foi assim, na relação intrínseca entre poder, mãos do julgador e Processo Penal, que a 

natureza política do sistema acusatório recomendou interditar a possibilidade de gestão da 

prova pelo juiz. Quase todos os outros elementos tradicionais deste sistema podem ser vistos 

como acessórios ao Processo Penal democrático.  

O olhar voltado ao universo alucinante do poder precisa, em primeiro lugar, conter a 

atuação de quem comanda a forma com que ele atua. A atuação jurisdicional democrática, 

cuja composição cênica retira o juiz do palco principal até o ápice da tragédia (o momento da 

sentença), fornece um arsenal de garantias à regulação deste poder que, a rigor, é a única fonte 

de legitimação política ao lugar institucional do julgador. 

                                                           
562

 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit. p. 49. 
563

 Cf. ABRAMOVAY, Pedro Vieira, BATISTA, Vera Malagutti (organizadores). Depois do grande 

encarceramento. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2010. 
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Publicidade e oralidade para exercer o controle externo e interno da atividade
564

.  

Independência contra a influência externa e a promiscuidade entre os poderes da República
565

, 

naturalidade para garantir um órgão que seja constituído antes do fato a ele submetido.
566

 

Tudo é feito e pensado em conjunto, elementos articulados em uma lógica sistêmica 

construída para garantir “o equilíbrio no exercício do Poder e a tutela de direitos e garantias 

indispensáveis à consideração da dignidade do ser humano”.
567

 

Aqui entra a imparcialidade, condição epistemológica estratégica à tomada de 

decisões num Processo Penal democrático.  

O sujeito, constituído como tal, está mergulhado em um conjunto de fatores de 

contaminação psíquica (e naturalmente da sua imparcialidade) que não é capaz de dar conta, 

não é capaz, sequer, de saber que pensa.  

É julgar num Processo Penal espremido entre o inconsciente inquisitivo e o mal-estar 

na contemporaneidade, onde a fala jurisdicional presente na declaração do juiz tem também 

um versão negativa: “não menos que o ato supérfluo de mencionar, o ato de não mencionar 

ou ocultar alguma coisa pode criar significado adicional”.
568

 Como Žižek, disse Agostinho 

Ramalho
569

: “Toda a fala é acompanhada de um cortejo de silêncios, que tem uma enorme 

eloqüência. O que não se diz é frequentemente mais significativo do que o que se diz”. 

Pondera-se com isso, que o discurso do julgador, envolvido em procurar a prova, 

nunca vem acompanhada de um discurso claro, direcionado a este ou aquele interesse. Fora 

algumas exceções absolutamente lamentáveis, a adesão ao interesse persecutório (ou mesmo 

defensivo) não pode ser dito e, de fato, não o é. Todo o problema a respeito da gestão da 

prova ocorre neste cortejo de silêncio.  

Por isto, foi observado que a garantia da imparcialidade exige mais do que a separação 

expressa de funções entre o magistrado e o acusador. A exigência é evitar um acordo 
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 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. op. cit. p. 616. 
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho a un proceso penal equitativo. In: Derecho Penal 

Europeo. Jurisprudencia del TEDH. Sistemas Penales Europeos. Consejo General del Poder Judicial, Madri, 

2009, p. 326-327. “En ese sentido, el Tribunal de Derechos Humanos ha resaltado con contundencia la necesidad 
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 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. op. cit. p. 580. Trata-se, em outras palavras, da garantia ao juiz 

natural. 
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 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório. op. cit. p. xiii. 
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 ŽIŽEK, Slavoj. Como ler Lacan. op. cit. p. 29. 
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 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. O Poder Judiciário na perspectiva da sociedade democrática: o 

Juiz Cidadão. In: Revista ANAMATRA, São Paulo, n°. 21, 1994, p. 48. 
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psicológico silencioso entre o ato de julgar e acusar. Mas se isto parece imponderável (e de 

fato o é), que ao menos se impeça o julgador de se posicionar junto à atividade própria da 

acusação (provar algo) 570
. 

Da estrutura acusatória, portanto, o Processo Penal democrático pega tudo aquilo que 

reforce esta condição: a limitação a postura ativa do juiz, em garantia de sua imparcialidade, 

responde à esta demanda. 
571

 Neste particular, construir um assento confortável em que o 

magistrado possa assistir ao diálogo processual entre as partes é fundamental. O juiz 

espectador é uma contingência da estratégia democrática de regular o poder punitivo ou, para 

oferecer um conteúdo estético, é parte do próprio estilo acusatório.
572

  

Uma opção pública e política, este estilo define a forma com que o julgador se vê no 

jogo processual e, é claro, ilustra também os meios e fins do processo.
573

  

 O regime psicológico da imparcialidade, portanto, depende substancialmente da 

formação de um cenário processual que permita ao julgador assistir ao diálogo para obter a 

condição de julgar a fiabilidade das argumentações apostas pelas partes, segundo a coerência 

narrativa das teses expostas. Isso significa que, como ponto de partida, a imparcialidade está 

intimamente relacionada à matriz do contraditório, porque foi esta a forma encontrada pelo 

sistema processual para garantir o controle na atividade retrospectiva do processo.
574

 

 A garantia da imparcialidade exige, como se vê, uma sequência de filtros processuais 

em face daquele que mais exerce poder no processo: sua excelência, o juiz.  
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 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Quem é o juiz que aplica a pena? op. cit. 25. Quando 
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573

 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. op. cit. p. 612. Não parece necessário retornar novamente a esta 
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FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. op. cit. p. 613. “La epistemología falsacionista que está en la base de 
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partes contrapuestas”. 
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O Tribunal Europeu de Direitos Humanos
575

 tem trabalhado com a distinção entre 

imparcialidade objetiva e subjetiva, o que será tomado aqui em caráter geral, pois não há que 

se imaginar um caso em que a imparcialidade deixe de resultar numa condição subjetiva. 

A imparcialidade exige do julgador que se afaste de qualquer dispositivo capaz de 

gerar uma contaminação prévia (ao momento chave de seu discurso – sentença). Disso resulta 

evitar o contato prematuro com as fontes de convicção produzidas nas fases investigatórias
576

, 

recomendando, no mesmo sentido, uma atuação passiva quanto à atividade probatória 

assumida pela acusação durante o processo.  

Aquilo que a Corte de Estrasburgo tem chamado de imparcialidade subjetiva 

(inexistência de vínculos pessoais, ideológicos, sociais ou políticos entre o julgador e os 

sujeitos ou com o objeto do processo) deve ser tomado com cuidado. Ninguém quer ser 

julgado por um magistrado que seja, por ex, irmão do acusador (vínculo pessoal), mas disto 

não decorre que não tenha ele vínculo ideológico, social ou político com qualquer das partes 

ou mesmo com o objeto do processo.  

 Todavia, considerando que tais vínculos são constitutivos da própria condição 

humana do julgador, é preciso estruturar uma tipologia procedimental que interdite ao 

máximo uma atuação que não seja condizente com a essência do Processo Penal democrático, 

qual seja a limitação ao poder e a maximização do sistema de direitos e garantias 

fundamentais.  

O problema não é, portanto, a ideologia – que se pretende ver assumida
577

 - mas saber 

se determinada ideologia se encontra adequada ao modelo de compreensão democrática 

inscrito na Constituição da República e que, em matéria criminal, persevera na resistência da 

tradição ilustrada. 
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 “Por la primera, se entiende la que debe exigirse al juez de la decisión definitiva sobre la culpabilidad que 

patentice ausencia de prejuicios que pudieran derivarse de su previa relación con las fuente inculpatorias 

producidas en fases previas del proceso. La segunda, remite a una cuestión mucho más compleja: la existencia de 

vínculos personales, ideológicos, sociales o políticos entre el juzgador y las partes litigantes o el objeto del 

litigio”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho a un proceso penal equitativo. In: Derecho 

Penal Europeo. Jurisprudencia del TEDH. Sistemas Penales Europeos. op. cit. p. 327. 
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 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit. p. 41. “A solução, repito, parece estar na superação da estrutura inquisitória e, para tanto, há de se dar cabo 

do inquérito policial, não para introduzir-se (como ingenuamente querem alguns menos avisados) o chamado 

juizado de instrução (juízes promotores de justiça, como parece primário e demonstrou a história, não serão 

menos inquisidores que as autoridades policiais: basta estar naquela situação!), mas para, aproximando-se da 

essência acusatória, permitir-se tão-só uma única instrução, no crivo do contraditório”.  
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MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit. p. 05. A assunção da postura ideológica é uma referência importante na construção de uma dogmática crítica 

que rompe com o véu da neutralidade. E é assim que se espera ver assumida “uma postura voltada à aspiração 

maior que é a emancipação do nosso povo, fazendo dela uma prática cotidiana, quiçá, calcada no horizonte 

utópico da máxima cristã: vida em abundância para todos (João, 10:10)”. 
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A par dessa situação, a garantia da imparcialidade impõe uma preocupação justificada 

com os termos lingüísticos utilizados na decisão, em particular o grau de conclusividade dos 

juízos antecipados que, a contar a inflação dos requerimentos de natureza cautelar, o juiz é 

chamado a pronunciar a todo instante
578

.  

A excessiva intervenção midiática dos julgadores representa outro caso que deve ser 

objeto de uma aguçada atenção democrática, em socorro da imparcialidade. Esta é uma 

hipótese absurdamente comum, mas não tão surpreendente, a contar tudo que aqui foi 

asseverado a respeito do lugar de destaque assumido pelo magistrado na cultura da 

espetacularização do crime.   

O Estado Penal, o mesmo que implora por um julgador ativo, que lhe modifica o local 

da fala e manda ir à caça das provas em nome da “guerra contra o crime”, naturalmente, 

solicita ao julgador que dê suas impressões na mídia, a acalentar o grito ávido da elite aflita. A 

intervenção midiática pelo julgador no contexto do populismo punitivo 
579

 traz para o cerne do 

Processo Penal democrático, a preocupação com a própria aparência de imparcialidade. 

 

“Desde luego, la regla o estándar de las apariencias constituye un 

instrumento indispensable para favorecer su activa protección, sobre todo en 

contextos en los que los procesos penales adquieren una especial carga 

mediática y relevancia socio-política. La apariencia en estos casos de 

imparcialidad es un valor merecedor de protección tan relevante como el de 

la misma imparcialidad. El fin a que sirven, tanto la una como la otra – la 

confianza de los ciudadanos en la justicia, como pilar de la sociedad 

democrática – no puede seguir siendo indiferente”.
580

    

 

 Sem embargo da relevância de todas as questões envolvendo a imparcialidade e que, 

inclusive, chegam a alcançar uma inquietação com a sua própria aparência, esta garantia será 

pensada enquanto fundamento da interdição à iniciativa probatória do juiz, por ser este o foco 

da investigação. 
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4.6 Último apelo pela inércia do julgador: o quadro mental paranóico (ou a “síndrome de 

Dom Casmurro”). 

 

“Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia 

estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. É sabido que as 

distrações de uma pessoa podem ser culpadas, metade culpadas, um terço, 

um quinto, um décimo de culpadas, pois que em matéria de culpa a 

graduação é infinita. A recordação de uns simples olhos basta para fixar 

outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles”. 

        

                Dom Casmurro. 

 

“Aí reside a verdade da postura paranóica: ela própria é a trama destrutiva 

contra a qual está lutando”. 

 

       Slavoj Žižek. 

 

Em 1900, a literatura de Machado de Assis já nos contava um romance que talvez seja 

um dos mais ilustrativos exemplos de que se pode valer o Processo Penal para pensar o 

chamado quadro mental paranóico decorrente da busca pela prova que confirme a hipótese 

psicológica inicial.  

Com a licença do desejo da mediação transdisciplinar e, portanto, da insegurança 

decorrente de todo esforço complexo que problematize o ser humano, será tomada a história 

de Dom Casmurro como ponto de partida à reflexão
581

.  

O exemplo é ótimo, afinal, a história de Bentinho, é a história de um bacharel em 

Direito, mergulhado numa trama psicológica em que cada fato observado serve para 

contaminar a sua subjetividade e confirmar uma hipótese previamente inscrita em si: a traição 

de Capitu. 

Atordoado por várias circunstâncias, Bentinho era uma criança fechada em si mesma, 

razão pela qual foi apelidado de Dom Casmurro. Com o passar dos anos, desistiu da vida 

interna no seminário para se entregar ao amor que sentia por Capitu, filha de seus vizinhos. 

Dedicou-se ao estudo, se formou em Direito, casou com a mulher que se apaixonara e teve um 

filho chamado Ezequiel.  

 Cúmplice de sua felicidade, esteve sempre ao seu lado um grande amigo, de nome 

Escobar, companheiro desde a época do seminário.  

                                                           
581

 ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Martin Claret, 2007. Optou-se por Dom Casmurro, mas 

outras tantas histórias da literatura serviriam à mesma ilustração, como por ex., Otelo: o Mouro de Veneza de 

Willian Shakespeare.  
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Foi no enterro de Escobar, recém-falecido, que o sentimento de Bentinho ganhou 

força
582

. A contemplação de Capitu ao cadáver lhe pareceu estranha, intensa demais. O ciúme 

aumentou e com ele o quadro mental paranóico. Ao que lhe parece, seu filho, Ezequiel estava 

tomando a feição de Escobar. Pensa em matar mulher e filho, mas não tem coragem. Agora 

nada importa, a ideia tomou parte de sua estrutura psicológica, a hipótese passou a ter 

primazia sobre os fatos. Tudo faz sentido a cada folha de sua história pessoal.   

Pois aí está: o adultério é o “crime” eleito como hipótese por Dom Casmurro. Talvez 

exista um lastro que dê alguma coerência a este pensamento ou não. Provas evidentes, não há, 

ainda. Mas há o desejo de descobrir este mistério.  

Aquele que deve se convencer é o mesmo que sai atrás deste convencimento. Não sabe 

que provas serão achadas, ou se achará mesmo alguma coisa. Sabe apenas que tem uma 

hipótese
583

: a traição de Capitu, ou então, para o que olharia? Que caminho tomaria como 

fundamento ao seu pensamento?  

Um dos mais finos romances da literatura brasileira traduz o conto da busca pela prova 

que confirmasse a hipótese central.  

Mas afinal, houve ou não traição?  

Eis aqui a inapreensão do conceito material de verdade e toda a angústia da finalidade 

retrospectiva do processo, conforme trabalhado. Nunca chegaremos nem próximo ao fato 

histórico imputado à Capitu. Esta sentença não foi escrita por Machado de Assis e, portanto, 

não foi proferida pelo seu julgador: Dom Casmurro. 

Mas nem precisava. Saber se houve ou não a traição de Capitu não importa em nada, 

absolutamente. A hipótese já foi tomada como decisão por Bentinho, desde o início do livro.  

Este é o ponto: a verdade construída por Bentinho. 

                                                           
582

A passagem marca bem a fixação do quadro mental paranóico: “Enfim, chegou a hora da encomendação e da 

partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens 
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sala.Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; mas o cadáver parece que a retinha também. Momento 

houve em que os olhos de Capitu fitaram o defundo, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas 

grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã”. ASSIS, 

Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 188. 
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 No Processo Penal, a hipótese inicial é fixada na imputação, o que não se confunde com a hipótese 

psicologicamente considerada pelo juiz quando tem contato com os termos da denúncia. O que se tem insistido 

nesta investigação é o seguinte: inserido em uma ordem social que fragiliza os laços alteritários, metaforiza a 

guerra e modifica a estrutura de sua fala em nome do eficienticismo penal, a hipótese sustentada pela acusação 

na denúncia quase sempre é assumida como premissa psicológica pelo julgador. A prática forense elege assim a 

hipótese acusatória como ponto de partida. Tomar a hipótese contrária à presunção de inocência como primeiro 

olhar é, portanto, freqüente e, de certa forma, tem assento também na dogmática, forte no argumento que 

legitima o discurso do in dubio pro societate. 
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Dom Casmurro é a história literária da lógica dedutiva, “que deixa ao inquisidor a 

escolha da premissa maior, razão pela qual pode decidir antes e, depois, buscar, quiçá 

obsessivamente, a prova necessária para justificar a decisão”.
584

  

A lógica dedutiva deforma o interesse que se tem por uma decisão não contaminada 

pela hipótese inicial, cuja eleição pode ser (provavelmente seja) um desdobramento 

inconsciente. 

A verdade construída é a história da busca pela confirmação, no concreto, da premissa 

psicologicamente construída no imaginário. Para o Processo Penal democrático que sobrevive 

pela missão de conter o exercício do poder, em garantia da imparcialidade, isto é péssimo. 

Explica o professor Franco Cordero
585

: 

 

“La solitudine in cui gli inquisitori lavorano, mai esposti al contraddittorio, 

fuori da griglie dialettiche, può darsi che giovi al lavorio poliziesco ma 

sviluppa quadri mentali paranoidi. Chiamiamoli „primato dell‟ipotesi sui 

fatti‟: chi indaga ne segue una, talvolta a occhi chiusi; niente la garantisce 

più fondata rispetto alle alternative possibili, né questo mestiere stimola 

cautela autocritica; siccome tutte le carte del gioso sono in mano sua ed è lui 

che l‟ha intavolato, punta sulla „sua‟ ipotesi”. 

 

Impedir que o julgador tome parte deste quadro mental paranóico, ou pelo menos, 

evitar ao máximo que isto ocorra é o ponto central do sistema. O princípio acusatório tem na 

gestão da prova o seu mais fundamental elemento de estrutura porque não pode conviver com 

a possibilidade, qualquer que seja, de que o julgador percorra o caminho da instrução 

probatória no desejo de justificar uma decisão que já tomou. Um perigo abstrato já é mais do 

que suficiente. 

Reconstruir a história do crime, por este método, foi o exato erro psicológico em que 

recaiu a Inquisição586. Ainda Franco Cordero
587

: 

 

“El inquisidor labora mientras quiere, trabajando en secreto sobre los 

animales que confiesan; concebida una hipótesis, sobre ella edifica 

pensamiento paranoide; tramas alambicadas eclipsan los hechos. Dueño del 

tablero, dispone las piezas como lo conviene: la inquisición es un mundo 

verbal semejante al onírico; tiempos, lugares, cosas, personas, 

acontecimientos fluctúan y se mueven en cuadros manipulables”. 
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O pensamento paranóico, desdobramento da busca pela confirmação de uma hipótese 

inicial, foi assim uma marca fundante da atuação do julgador no período inquisitorial.  Este 

estilo processual permite que o juiz construa uma grande trama, cujo capítulo final já não 

saberia distinguir, como lembrou Cordero, o que é um “sonho” seu ou não.  

O relacionamento entre o julgador e as peças do xadrez (lê-se o objeto da prova) 

antecipa a convicção, senão porque, é muito difícil negar que “a ação voltada à introdução do 

material probatório não seja precedida de uma consideração psicológica pertinente aos rumos 

que o citado material possa determinar”. 
588

  

A conclusão a que chega o jurista Geraldo Prado
589

 é insofismável: “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”.
590

 

 

 “O juiz é o destinatário da prova e, sem dúvida alguma, sujeito do conhecimento. 

Quando, porém, se dedica a produzir provas de ofício se coloca como ativo sujeito 

do conhecimento a empreender tarefa que não é neutra, pois sempre deduzirá a 

hipótese que pela prova pretenderá ver confirmada. Como as hipóteses do Processo 

Penal são duas:há crime e o réu é responsável ou isso não é verdade, a prova 

produzida de ofício visará confirmar uma das hipóteses e colocará o juiz, 

antecipadamente, ligado à hipótese que pretende comprovar”.
591

 

  

Ainda que inconscientemente, a assunção da eficiência repressiva como mote 

ideológico do Processo Penal
592

 é, ao que parece, um dos pontos que fundamentam a 

discrepância entre os que apóiam ou rechaçam a incursão probatória pelo julgador. 
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 PRADO, Geraldo, Sistema acusatório. op. cit., p.136. 
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 PRADO, Geraldo, Sistema acusatório. op. cit.  p.137 
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 A situação pode ser ainda mais grave. É possível que o julgador apure que saiba aquilo que procura, chegando 

a uma conclusão meramente imaginária. Afinal, o que vem marcado pelo inconsciente, escapa. 
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Há de se pensar, por exemplo, porque um autor que fale a partir do local – Ministério Público – apoiaria 
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próprio convencimento). Essa posição é corroborada por Luis Gustavo Grandinetti, que, ao se referir ao poder 

instrutório do juiz, assevera: “O argumento fascina, mas há de ser observado com cautela. Ele pode e deve se 
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Poder Judiciário, que é a imparcialidade. Por isso, o juiz não pode ter poderes instrutórios no Processo Penal.” 

CARVALHO, L.G. Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição. op. cit. p.173. 
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No contexto da preocupação democrática com o exercício do poder punitivo é de bom 

alvedrio que não há de se permita ao magistrado sair da posição de espectador do diálogo 

travado entre as partes. A probabilidade de que se utilize do sistema para construir a sua 

versão é imensa. O pior é que nunca saberemos ao certo, já que estamos no nível 

inapreensível do psiquismo humano, onde a possibilidade da crença no imaginário, do qual a 

hipótese é tomada como a verdadeira
593

 não é uma situação que se acompanhe de um grande 

letreiro. 

A reflexão toma rumo mais sério quando considerada as ponderações levadas a efeito 

no terceiro capítulo desta investigação, quando se trabalhou o lugar do discurso do julgador 

no Processo Penal, espremido entre o inconsciente inquisitivo
594

 e o mal-estar na 

contemporaneidade.  

Mas o problema do primado da hipótese sobre os fatos pode ainda ganhar uma 

dimensão adicional. É possível ponderar que o Processo Penal se tornou um ambiente próprio 

ao estabelecimento de “discursos paranóicos” que podem ser incorporados silenciosamente 

pelo julgador no momento de gestão da prova. 

Pois bem, o mecanismo da paranóia
595

, desde a análise do caso Schreber por Freud
596

, 

tem sido adaptado e concebido como um modelo explicativo de estruturas e discursos sociais 

e, neste contexto, ajuda na reflexão
597

. 
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 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.) Crítica à Teoria Geral do Direito Processual Penal. op. 

cit., p. 32. 
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FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. op. cit. 564. “Llamaré inquisitivo a todo sistema procesal donde el juez 

procede de ofício a la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas”.  Reminiscência de uma tradição 
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 A utilização da paranóia como categoria remete-se ao estudo de Freud a cerca do caso de Daniel Paul 

Schreber, descrito em um testemunho autobiográfico publicado com o título de “Memória de um doente de 

nervos”. Há, porém, uma importante observação a fazer: a história clínica de Schreber é utilizada no Processo 

Penal naquilo que se pode extrair de suas características principais – o problema da projeção, da repressão e do 

narcisismo (que, como visto, tem implicações na forma com o que o outro é concebido). Neste contexto, buscar-

se-á uma aproximação entre os traços distintivos da paranóia e a questão envolvendo o quadro mental 

paranóico, a que faz referência Franco Cordero. In: O caso Schreber, artigos sobre técnica e outros trabalhos, 

1911 – 1973, Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996. Em forçada síntese, o caso de Schreber aponta a existência 

de um estupor alucinatório, responsável por forjar ideias delirantes que correspondiam a idealizações de caráter 

místico e religioso. Ele achava que se encontrava em contato direto com Deus, que lhe incumbira da tarefa de 

salvar a todos, restituindo o estado de beatitude. “O ponto culminante do sistema delirante do paciente é a sua 

crença de ter a missão de redimir o mundo e restituir à humanidade o estado perdido de beatitude”, apontou 

Freud (FREUD, Sigmund. Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia 

(dementia paranoides) op. cit. p. 12).  Outra característica marcadamente paranóica na doença foi o fato de o 

paciente, “para repelir uma fantasia de desejo homossexual, ter reagido precisamente com delírios de 

perseguição desta espécie”. A este respeito, fala o Mestre de Viena: “Parece que a pessoa a quem o delírio atribui 

tanto poder e influência, a cujas mãos todos os fios da conspiração convergem, é, se claramente nomeada, 

idêntica a alguém que desempenhou papel igualmente importante na vida emocional do paciente antes de sua 

enfermidade, ou facilmente reconhecível como substituto dela. A intensidade da emoção é projetada sob a forma 

de poder externo, enquanto sua qualidade é transformada no oposto. A pessoa agora odiada e temida, por ser um 

perseguidor, foi, noutra época, amada e honrada. O principal propósito da perseguição asseverada pelo delírio do 



158 

 

 A paranóia se manifestaria, assim, através da linguagem (verbalizada ou pensada), 

caracterizando-se por alguns elementos específicos
598

 dentre os quais se ressalta o problema 

do narcisismo, eis que já trabalhado. 

 

“Significa dizer: se no discurso paranóico não há espaço para o amor além 

do amor pelo „eu‟, então também não há lugar para o „outro‟, enquanto tal. 

Resta aos „outros‟ apenas a „indiferença‟ ou o „ódio‟ – dependendo da 

qualificação que o „eu‟ lhe destina, classificando-os como desprezíveis ou 

contrários à necessidade de sua preservação. Logo, os „outros‟ são 

„irrelevantes‟ ou „inimigos‟ do „dever-ser‟ – de „sua‟ vontade e permanência, 

e isto a qualquer custo”.
599

 

  

 O narcisismo (e mais além, a cultura do narcisismo), por denunciar a conflituosa 

relação que estrutura o sujeito entre o contato com o desprazer e o prazer de isolá-lo, torna 

freqüente a incorporação do discurso paranóico, estabelecendo um processo de identificação 

inconsciente com a angústia da vítima, acompanhada que vem da repulsa do outro - acusado. 

 Isto traz a tona outro problema: a projeção, concebida por Freud como uma 

característica notável da formação de sintomas na paranóia.  

 

                                                                                                                                                                                     
paciente é justificar a modificação em sua atitude emocional”. (FREUD, Sigmund. Notas psicanalíticas sobre 

um relato autobiográfico de um caso de paranóia (dementia paranoides) op. cit. p. 27).   
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 Como visto na nota anterior, em um primeiro momento, quando tratou do caso clínico de Schreber, Freud 

estabeleceu uma relação entre a paranóia e a repressão à homossexualidade (com o que teria se transformado, no 

caso de Schreber, em um delírio de perseguição). Esta posição não foi mantida por Freud ao longo de seus 

estudos, tendo, inclusive, retificado expressamente o vínculo entre paranóia e desejo homossexual no artigo 

entitulado Comunicação de um caso de paranóia que contradiz a teoria psicanalítica (1915): “Afirmava-se, na 

literatura psicanaló que o paranóico luta contra uma intensificação de suas tendências homossexuais, algo que 

remete, no fundo, a uma escolha narcísica do objeto. Sustentava-se também que o perseguidor, no fundo, é 

alguém que o indivíduo ama ou amou. Da junção dessas duas teses resulta que o perseguidor tem de ser do 

mesmo sexo que o perseguido. (...) Esse caso depunha absolutamente contra isso. A garota parecia rejeitar o 

amor a um homem, transformando o amado diretamente em perseguidor; não havia traço da influência de uma 

mulher, de revolta contra um vínculo homossexual. Ante esse estado de coisas, o mais simples era renunciar à 

validez geral da teoria de que a mania de perseguição depende da homossexualidade, e a tudo o mais que a ela se 

relacionava. Era preciso abandonar essa percepção, se não quiséssemos, levados por essa decepção de nossas 

expectativas, assumir a posição do advogado e, como ele, admitir uma vivência corretamente interpretada, em 

vez de uma combinação paranóica”. FREUD, Sigmund. Comunicação de um caso de paranóia que contradiz a 

teoria psicanalítica (1915) In: Introdução ao narcisismo: ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). 

Tradução de Paulo César de Souza, São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 199/200. 
597

 Por cautela, sublinha-se a seguinte ponderação: “Salienta-se, no entanto, que verificar a estrutura paranóica no 

discurso de um sujeito não significa diagnosticar que ele tenha alguma „psicopatologia‟, nem mesmo afirmar que 

ele possui „tendências homossexuais‟ reprimidas. Deve ficar claro que é possível falar de um „discurso 

paranóico‟, de um „quadro mental paranóico‟ ou de uma „situação que desencadeia reações do tipo paranóico, 

sem afirmar que o sujeito envolvido seja necessariamente paranóico”. ROCHA JÚNIOR, F.A.R.M, CARDOSO, 

H.S. DIETER, M.S.  O potencial crítico de uma análise transdisciplinar a partir de Freud. op. cit., p. 43. 
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 ROCHA JÚNIOR, F.A.R.M, CARDOSO, H.S. DIETER, M.S.  O potencial crítico de uma análise 

transdisciplinar a partir de Freud. op. cit., p. 43. 
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“(...) Em primeiro lugar, a projeção não desempenha o mesmo papel em 

todas as formas de paranóia; e, em segundo, ela faz seu aparecimento não 

apenas na paranóia, mas também sob outras condições psicológicas, e de fato 

é-lhe concedida participação regular em nossa atitude com o mundo 

externo. Pois, quando atribuímos as causas de certas sensações ao mundo 

externo, ao invés de procurá-las (como fazemos no caso dos outros) dentro 

de nós mesmos, esse procedimento normal também merece ser chamado de 

projeção”.
600

 

 

No Processo Penal, não raramente, é contra ou a favor da projeção dos seus próprios 

demônios interiores
601

 que o julgador estará lutando
602

, exposto que está, desde o contato com 

o crime, à sua própria ambivalência
603

 (Freud). 

A gestão da prova encontra no inconveniente da estrutura paranóica um grande 

entrave. A lógica dedutiva que a informa pode eventualmente conduzir o julgador a um 

estupor alucinatório
604

, o que o levaria à busca obssessiva pela confirmação da sua própria 

verdade construída
605

. Eis, em síntese, o problema do primado da hipótese sobre os fatos, 

conforme apontado por Cordero.  

O Processo Penal democrático não pode conviver com esta chance. O poder encarnado 

no julgador e, mais precisamente, a preocupação com os mecanismos de contaminação de sua 

subjetividade, de que é exemplo a gestão da prova, são questões muito caras ao Processo 

Penal democrático, porque atuam num cortejo de silêncio propício à manipulação autoritária 

do poder. 
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CONCLUSÃO 

 

O inquisitorialismo hospedou no inconsciente a tendência permanente de repetir a 

tradição autoritária no Processo Penal. A cultura do narcisismo fraturou o registro alteritário e 

nos distanciou da diferença. No meio disse tudo, o Estado corporificado num homem a quem 

dá o direito de vestir o “manto real” e aplicar o suplício. Mas este ser é o seu “vizinho”, 

sujeito afetado pelo inconsciente, pelas pulsões, implicado em seu olhar ideológico, como 

todos. 

Uma vez que seja a indagação do sujeito o núcleo fundamental da reflexão em um 

Processo Penal preocupado com o exercício do poder, importa mais a insistência na pergunta 

do que concluir prematuramente. É ela quem nos fará avançar criticamente: Quem é o sujeito 

que julga? Em que medida ele se distinguiria de quem é por ele julgado? 

Nesta investigação, o ponto de partida é também o de chegada: o homem e a interação 

humana no Processo Penal. Todo o problema a respeito da gestão da prova ocorrerá no espaço 

de silêncio que ali habita.  

Alguns pontos de reflexão podem ser extraídos deste estudo: 

1. A transdisciplinaridade é condição de possibilidade para a crítica do Processo Penal, 

porque incorpora o conhecimento em sua complexidade, tornando comunicável tudo 

que é humano. Aqui entra, para este trabalho „jurídico‟, a Poesia, a Filosofia, a 

Criminologia Crítica e, principalmente, a Psicanálise e a História. 

2. O apelo à relação histórica, antes de oferecer presságios esclarece o vínculo incurável 

(sinthoma) entre regime político tendencialmente autoritário e contenção mínima ao 

espaço de exercício do poder pelo juiz. Bastou correr os olhos sobre o passado para 

que se pudessem ver as mãos do julgador, variando de tamanho para dar conta do 

desejo punitivo do poder estatal; 

3. A submissão ao discurso punitivo é difundida pela ordem social neoliberal. O efeito 

psicológico gerado pela cultura do narcisismo resulta em esvaziar a experiência 

alteritária, favorecendo os sentimentos de medo e insegurança que desaguarão nas 

formas perversas de controle social. Dessa forma, elege-se o direito criminal como a 

arma legal de predação do corpo do outro;  

4. O Estado Penal implora por um julgador ativo. Cunhou-se uma metáfora belicista na 

abordagem do desvio social, criando as condições pelas quais o juiz pode vestir a 

persona do secretário de segurança pública. É neste local que foi chamado a assumir 

um papel de ator na “guerra contra o crime”. A “ideologia de combate”, acompanhada 
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da expansão do punitivismo, funciona assim como um substrato psicológico que 

legitimaria uma atuação ativa do julgador em nome do eficientismo criminal.  

5. A aplicação do poder passa a constituir o ponto nevrálgico da preocupação 

democrática, ainda mais sensível quando o seu objeto é a vida livre. A suposição de 

que o seu exercício goza na propensão natural de tendência ao arbítrio, confere, 

portanto, maior responsabilidade ao Processo Penal democrático. 

6. O reflexo do abismo entre as práticas penais e a expectativa democrática, recomenda 

que se desconfie severamente da bondade do poder punitivo, sendo viável ponderar 

que a postura dos sujeitos no jogo processual varia conforme se aceite esta premissa 

ou não. As mãos do julgador em sua relação com a gestão da prova está implicada 

nesta crença. 

7. A atuação jurisdicional democrática, cuja composição cênica reforça a condição do 

diálogo entre as partes e “retira” o discurso do juiz do palco até o momento da 

sentença, fornece um arsenal de garantias à regulação deste poder que, a rigor, é a 

única fonte de legitimação política ao lugar institucional do julgador. 

8. O juiz espectador é, pois, uma contingência da estratégia democrática de regular o 

poder punitivo; 

9. Um Processo Penal democrático incorpora a essência acusatória para instituir a 

passividade, como principal estratégia de regulação do poder punitivo estatal que o 

julgador presenta. Isto não importa em um “sistema acusatório puro” ou num 

“fundamentalismo do sistema acusatório”, tampouco agrega os pilares da ideologia 

liberal (no sentido econômico) ou segue tendência privatística. A tentativa de fazer 

coincidir as exigências modernas de um Processo Civil concebido como “instrumento 

de justiça social” não pode ser transplantado para o Processo Penal sem subverter sua 

especificidade ideológica. É preciso estar atento às “ratoeiras discursivas” do 

punitivismo. 

10. O grande inconveniente da gestão da prova pelo julgador pode ser percebido dentro do 

sujeito. O problema apontado por Franco Cordero é, pois, um só: a verdade 

construída, cuja busca (qualquer que seja o objeto) incorpora uma lógica dedutiva, 

responsável por deformar o interesse numa decisão não contaminada pela hipótese 

inicial (cuja eleição pode ser um desdobramento inconsciente). Para o Processo Penal 

democrático, concebido como contenção ao exercício do poder em garantia da 

imparcialidade, isto é lamentavelmente perigoso. 
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 O desejo de ajudar na construção de um Processo Penal melhor, consciente do estupor 

alucionatório do poder, de todas as ambivalências que atormentam o sujeito, levou esta 

investigação sobre a gestão da prova pelo julgador a um horizonte além da dogmática 

tradicional. Era para ser assim, afinal, para muitos, “a par de ser o único caminho para uma 

melhor solução parece ser uma forma de seguir vivendo e sobrevivendo”
606

. 
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 E assim retorno a primeira e uma das mais importantes citações deste estudo. MIRANDA COUTINHO, 

Jacinto Nelson de. Glosas ao “verdade, dúvida e certeza”, de Francesco Carnelutti, para os operadores do 

direito”. In Revista de Estudos Criminais, Ano 4 – 2004 – nº 14, PUC-RS, p. 88. 
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