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RESUMO: O trabalho trata do uso do critério da repugnância como elemento 
probatório nas decisões judiciais norte-americanas que versam sobre crimes de 
homicídio. Neste contexto, a problemática norteadora da pesquisa se revela no 
seguinte questionamento: Pode o critério da forte emoção fruto da repugnância 
ser considerado nos processos por crime de homicídio, legitimando decisões que 
mitigam a pena do agressor? O objetivo do trabalho é demonstrar que a 
construção de uma determinada subjetividade, baseada em elementos 
identitários e estigmatizantes, instrumentalizando a argumentação da defesa, ao 
alegar que o ofensor matou por conta de uma emoção ultrajante quando em face 
de uma pessoa homossexual, não encontra assento no ordenamento jurídico 
dos países democráticos. Com relação aos objetivos específicos, no primeiro 
momento são apresentados os conceitos de repugnância, vergonha e raiva 
como construtores do imaginário do homem moderno, caracterizadores de 
práticas discriminatórias, e em seguida, os elementos indicados são 
confrontados com decisões originárias dos casos Schick vs. State, Judy Norman 
e People vs. Logan, a fim de verificar a legalidade ( em sentido amplo), dos 
argumentos apresentados com fins de atenuação e desclassificação do crime. A 
teoria levantada parte dos estudos no campo da Psicologia Social realizados por 
Martha Nussbaum, notadamente na obra Hiding from Humanity (2004). Em 
relação ao método a pesquisa apresenta abordagem qualitativa com análise 
bibliográfica. Os resultados parciais demonstram a criação, por parte de 
determinados atores sociais, de estigmas motivados pela honra, moral, ampla 
sociabilidade e direitos iguais, e a partir disto, legitimam pela moral e pelas 
instituições, obstáculos existenciais. Nussbaum aponta que a participação do 
Estado nesse mecanismo de "autopreservação simbiótica" se traduz pela prática 
subversiva das configurações sustentadoras do status quo. As emoções 
humanas envolvem complexidades não alcançadas pelas escolhas morais e 
políticas. O estado emocional não superado pela razão e pela consciência da 
condição humana não pode ser admitido como critério para qualquer tipo de 
decisão judicial, seja mitigando, seja absolvendo homicidas enquanto 
homofóbicos. A insegurança jurídica e a falta de critérios objetivos durante a 
instrução e no momento da decisão, em crimes como estes, avilta o parâmetro 
intransponível do igual tratamento. A repugnância, tal qual a vergonha e a raiva 
são estados anímicos que devem ser analisados a partir da complexidade das 
experiências humanas. 
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