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INTRODUÇÃO
O trabalho consiste em demonstrar as principais ocorrências de linchamentos no Brasil. Portanto é necessário explanar que os linchamentos consistem no

atentado contra a integridade física, psíquica, e moral de um ou mais indivíduos, geralmente por uma multidão, sem procedimento judiciário legal e em

detrimento dos direitos básicos de todo cidadão. Segundo sociólogo Martins (2015) o Brasil está entre os países que mais lincham pessoas no mundo, cerca

de quatro linchamentos e tentativas por dia. Nos últimos 60 anos, cerca de um milhão de brasileiros já participaram de justiçamento de rua.

CONCLUSÃO

O primeiro caso de linchamento no Brasil ocorreu em 1853. Segundo o

pesquisador Lídio de Souza, teria ocorrido em uma fazenda de café nos

arredores da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Não há mais

informações sobre o caso.

Em 1897, ocorreu na cidade Araraquara, Estado de São Paulo, o

linchamento dos Britos. Um jornalista e seu tio, farmacêutico, se

desentenderam com um coronel, contra quem o primeiro desferiu quatro

tiros. O coronel morreu em seguida, e ambos foram presos. Durante a

madrugada, foram tirados da prisão e linchados em frente à delegacia,

inclusive por familiares do coronel. Os envolvidos foram absolvidos em

julgamento.

Cerca de 150 pessoas encapuzadas invadiram uma delegacia em 1983 na

cidade de Barracão, Estado do Paraná, dominaram os policiais de plantão

e levaram seis presos acusados de matar um taxista, no Sudoeste, até um

campo de futebol, onde foram linchados e esfaqueados.

Já em 1986, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, acusados pelo

assassinato de um fotógrafo e estupro de sua namorada foram retirados

por uma multidão de dentro da delegacia, arrastados por 5 quilômetros e

queimados em praça pública.

Em 1990, a chamada chacina de Matupá, no Estado do Mato Grosso, três

assaltantes morreram queimados, após manterem duas mulheres reféns

por mais de 15 horas em Matupá. Eles se renderam, mas, antes de serem

levados pela polícia, foram capturados pela população, espancados e

queimados em praça pública. Um cinegrafista registrou as imagens.

Na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, no ano de 1991, em

represália à morte de um taxista, três pessoas são linchadas.

De acordo com a pesquisadora NATAL (2013), na década de 1980, as

motivações dos participantes estavam mais relacionadas a crimes contra a

propriedade. Já na década de 1990, houve mais casos ligados a crimes

contra a vida e os costumes, como o estupro.

Além disso, a partir da década de 1990, a polícia, quando acionada,

passou a atender mais rapidamente esse tipo de ocorrência, reprimindo-a.

Por isso, os números de casos de linchamentos que resultaram em morte

eram maiores na década de 1980.

Já nos últimos anos (2014 e 2015) foram noticiados vários casos de

linchamentos na mídia. No Brasil, no ano de 2014, ocorreram pelo menos

dois episódios: em janeiro, um adolescente suspeito de assalto foi

amarrado por 14 homens em um poste no Aterro do Flamengo, Estado do

Rio de Janeiro e linchado. Em maio, no Guarujá, Estado de São Paulo,

uma mulher foi linchada por diversas pessoas, devido a um boato, onde

era acusada de sequestrar crianças para a “prática de magia negra”.

Em julho do ano de 2015, em São Luís, no Maranhão, depois de tentar

assaltar um bar, um jovem foi espancado até a morte por uma multidão.

Nesse caso, dentre a multidão havia um Policial Militar, sendo que, filmou

a cena com um celular, depois das agressões.
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Atualmente, os linchamentos são frequentemente filmados e expostos na

imprensa e na internet. Foi o que aconteceu no caso de Fabiane, no ano de

2014 no Guarujá, estado de São Paulo. Faz parte do processo de humilhar a

vítima expô-la sendo agredida.

Com isso, nota-se que os linchamentos são utilizados para fazer justiça de

forma sumária, sem dar aos suspeitos o direito à defesa, princípio este, basilar

de um Estado Democrático de Direito, pois as pessoas têm a garantia,

conforme a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu Artigo. 5ª, inciso

LIV dispõe: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido

processo legal”, onde assegura a todos os litigantes, um processo equitativo,

onde todas as garantias previstas em lei sejam obedecidas, o que conforme o

demonstrado, não ocorre na prática.


