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RESUMO 

A proteção dos direitos da pessoa humana desponta, de modo especial, na 

Europa, nos séculos XVI e XVII, quando a religião, num primeiro momento, atuou 

como base para o reconhecimento dos direitos humanos e, somente após, a 

universalização se deu com a expansão da colonização europeia em grande parte 

do mundo. Todavia, a proteção dos direitos da vitima no chamado período de ouro, 

identificada no Código de Hammurabi, já era objeto de disposições penais 

rigorosissimas, baseadas na lei de talião, como sistema de compensação dos danos 

suportados pela vitima. Posteriormente, com a ajuda da Igreja, a vingança privada 

passa a ser substituída pelas composições voluntária e legal. O principal motivo que 

embasou essa evolução do direito foi a preocupação com a proteção da dignidade 

da pessoa humana. Nesse primeiro momento, há a proteção da dignidade daquele 

que comete o ato criminoso e sofre, na sua pessoa, a sanção penal do Estado. A 

proteção da dignidade não foi estendida a vítima, razão pela qual os sistemas 

jurídicos passaram a prever dispositivos legais objetivando resguardar esse direito. A 

despeito de a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegurar os 

direitos e as garantias fundamentais da pessoa humana, dispondo também sobre a 

proteção aos familiares das vitimas de condutas criminosas, porém o exercício 

desses direitos não foram plenamente regulamentados por lei infraconstitucional 

para que se efetive essa previsão constitucional. A legislação infraconstitucional, que 

estabelece disposições que proporcionam a reparação da vitima no caso de 

condutas criminosas, esta longe de oferecer proteção integral a sua dignidade. Mais 

recentemente, o legislador brasileiro, por meio de diversas leis esparsas, vem 

regulamentando os direitos das vítimas de crimes, mas ainda há um longo caminho 

a percorrer no avanço do sistema jurídico para que se proporcione a efetivação do 

direito fundamental a dignidade da pessoa humana vitimada por condutas 

criminosas. 



ABSTRACT 

The protection of human rights emerges especially in the sixteenth and 

seventeenth centuries in Europe, and the religion at first served as the basis for the 

recognition of human rights; after that the universal recognition occurred with the 

expansion of European colonization in the world. Nevertheless the protection of 

victims' rights, in the golden period, under the Code of Hammurabi was protected by 

strictest penal provisions, based on the talion law, as a system of compensation to 

the victims' damages. Later, with the help of the Church, private revenge was 

replaced by voluntaiy composition and after that by legal composition. The main 

reason that based this evolution of the law was the concern with the protection of 

human dignity. At this first moment was adopted the protection of the dignity of whorn 

commits the criminal act and suffer in his person the penalty of the state. The 

protection of dignity has not been extended to the victim person which was the 

reason why the legal systems began to provide legal provisions aiming to safeguard 

this right. Although the Constitution of the Federative Republic of Brazil in 1988, 

specifically ensure the fundamental rights and guarantees of the human person, 

including on providing protection to the victims of criminal conduct, the exercise of 

those rights were not fully regulated by law to become effective. The common 

legislation that contains provisions to provide compensation to the victim of a criminal 

conduct doesn't providing full protection of human dignity. Nowadays, the Brazilian 

legislator, through various specifically laws, tried to regulate the victims' rights, but 

there are yet a long way in advancing the legal system to provide the effectiveness of 

the fundamental right to human dignity to the victims of crimes. 

Keywords: Criminal conduct. Rights of the victim. Dignity. Fundamental guarantees. 

Brazilian law. 
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A dignidade da pessoa humana, consagrada nos principios fundamentais da 

República Federativa do Brasil (artigo 1°, inciso III, da Constituição da República), é 

o princípio vetor para aplicação, interpretação e concretização dos direitos 

fundamentais de todas as pessoas, assegurado no Título II, da Constituição de 

1988. 

Não obstante os esforços constitucionais e processuais da legislação pátria, 

em todos os seus níveis, a vítima de um ato criminoso, de qualquer natureza ou 

classificação, não tem recebido a proteção que a Declaração de Direitos 

constitucionais lhe assegura. 

No Brasil, talvez pela ausência de legislação ou pelo desconhecimento da 

efetiva aplicação do direito, não se tem uma legislação específica destinada a 

garantir o pleno amparo as vítimas de condutas criminosas, como existe em outros 

países. Na Alemanha, Itália, França e Espanha, há leis que disciplinam 

especificamente os direitos da vítima; já no Direito brasileiro os direitos da vítima 

devem ser extraídos do texto constitucional ou da legislação infraconstitucional, 

ocorrendo que esta última não cuida de tratamento específico para o amparo das 

vítimas de crimes. 

Neste trabalho, examinaremos, entre os direitos fundamentais constitucionais 

e infraconstitucionais, aqueles que mais diretamente podem ser invocados pela 

vítima de qualquer ato criminoso, visando sua proteção e resguardo. 

Assim, o foco será o exame de seus direitos fundamentais como pessoa 

humana, tratando do direito a vida, a igualdade, a segurança e ao convívio familiar 

que são atos importantes e determinantes a dignidade da pessoa humana, e mais 

especificamente, das formas de reparação dos danos por ela sofridos. 

No Capítulo 1°, cuidar-se-á da noção e evolução do direito da vítima na 

história do direito; no 2", será examinada a projeção dos direitos fundamentais para 

a vítima; no 3O, serão tratadas as formas de proteção e garantia dos direitos 

fundamentais, que, de modo mais direto, servem a proteção dos direitos da vítima; 

no 4", examinar-se-ão os principios e normas de direitos fundamentais em matéria 

penal e sua projeção para a vítima; no 5", tratar-se-á dos direitos específicos da 

vítima na Constituição da República Federativa do Brasil. no Direito Penal e no 



Direito Processo Penal, e, finalmente, no Capítulo 6", cuidar-se-á de exemplos de 

tratamento legislativo, doutrinário e jurisprudencial atinente a vítima, com ênfase na 

reparação do dano. 



Capítulo 1 - Noções e evolução dos direitos da vítima 

A pessoa humana e detentora de direitos humanos que passaram a ser 

considerados direitos fundamentais reconhecidos nos documentos constitucionais. 

Qualquer pessoa e, forçosamente, a vítima de uma conduta criminosa são 

detentoras desses direitos fundamentais. 

Para o exame dos direitos fundamentais da vítima, impõe-se, em primeiro 

lugar, uma análise da evolução desses direitos, estudando-se, posteriormente, a 

evolução da noção de vítima. 

Inicia-se, assim, pela noção de dignidade humana que, de acordo com Fábio 

Konder Comparato, surge no desenvolvimento dos campos da religião, da filosofia e 

da ciência. 

No campo religioso, a identificação do ser humano aparece com o surgimento 

da religião monoteísta: "[ ...I A grande contribuição do povo da Bíblia a humanidade, 

uma das maiores, aliás de toda a História, foi a idéia da criação do mundo por um 

Deus único e transcendente"'. 

O entendimento a respeito da criação humana ocupa uma posição eminente 

na ordem de criação divina, em relação a qual Deus teria poder sobre os demais 

seres vivos. Esse entendimento perdura no âmbito religioso, apesar de a razão 

científica discordar quanto ao entendimento de que o "[ ...I homem e o mundo 

existem, evoluem em razão de um sujeito transcendente, que tudo isso criou e tudo 

pode destruif2. 

O homem começa a ser objeto de estudo. Quem seria esse ser vivo? Quais 

características lhe seriam possíveis desenvolver e respeitar? Qual sua inserção no 

mundo? Onde se encaixa a questão da sua dignidade? Questões discutidas não só 

pela religião como também pela filosofia e pelas ciências. 

O ponto de grande importância para este trabalho é a dignidade da pessoa 

humana, que a ciência entendia advir do processo cognitivo de evolução dos seres 

vivos. A ideia surge da evolução da concepção do que se entende por ser vivo, 

progredindo ate se chegar a espécie humana. Posteriormente, a ciência se incumbiu 

' COMPARATO, Fiíhio Kondcr. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. h. cd. Siio Paulo: Saraiva. 
2008. p. 2. 

' COMPARATO, Fibio Konder. A afirmacão histórica dos Direitos Humanos. 6. cd. Sáo Paulo: Saraiva. 
2008. p. 4. 



de desenvolver seu entendimento sobre o homem e seus direitos. Nesse sentido, 

Fábio Konder Comparato analisa e 

[...I vai aos poucos abrindo caminho no mundo científico a 
convicção de que não é por acaso que o ser humano 
representa o ápice de toda a cadeia evolutiva das espécies 
vivas. A própria dinâmica da evolução vital se organiza em 
função do homem3. 

O processo de evolução vital acaba influenciado pela atividade do homem, 

que, pela dominação sobre as outras espécies, e mesmo por sua capacidade 

científica de dominar algumas das searas da natureza, que, por exemplo, mais 

recentemente, no desvendamento dos segredos da genética humana e biológica, o 

tornam diferenciado. Essas circunstâncias o levam a ser o principal protagonista da 

transformação da natureza em todas as facetas de nosso planeta. 

No processo de identificação do homem, no período axial entre os séculos VI1 

e II antes de Cristo, surgiram, independentes, diversas visões de mundo, ideias 

inovadoras que abordavam as explicações mitológicas e passavam as novas 

reflexões, aparecendo a diretriz fundamental da vida. 

Essas ideias se teriam propagado por meio de doutrinadores em diferentes 

regiões, segundo Fábio Konder Comparato, que cita Zaratustra, na Pérsia; Buda, na 

índia; Lao-Tsé e Confúcio, na China. 

Celso Lafer entende que a evolução natural do cristianismo demonstra a 

constância do valor da pessoa humana, que é o fundamento dos direitos humanos, 

de acordo com a Bíblia: "[ ...I começa com a história das origens da humanidade e, 

no Gênesis, está dito que 'Deus criou o homem a sua imagem' (1, 26)", tendo a 

evangelização forte papel no reconhecimento de valores da pessoa humana: 

O cristianismo retoma e aprofunda o ensinamento judaico e grego, 
procurando aclimatar no mundo, através da evangelizaçáo. a idéia de que 
cada pessoa humana tem um valor absoluto no plano espiritual, pois Jesus 
chamou a todos para a salvação. Nesse chamamento não "h.4 distinção 
entre judeus e gregos" (São Paulo, Epístola aos Romanos, 10, 12), pois 
"não há judeu, nem grego, não há escravo nem livre. não há homem nem 
mulher, pois todos vos sois um só em Cristo Jesus" (são Paulo, Epístola 
aos Gálatas, 3, 28). Nesse sentido, o ensinamento cristão é um dos 
elementos formadores da mentalidade que tornou possível o tema dos 
direitos humanos. 

' COMPARATO, FAhio Kondcr. A afirmacão histórica dos Direitos Humanos. h. cd. São Paulo: Saraiva, 
200X. p. 4. 



O surgimento de uma visão voltada para o homem, partindo, inicialmente, de 

sua identificação como ser humano e, posteriormente, para sua proteção. A 

evolução se dá também no plano filosófico, pois, "[ ...I no século V a.C. tanto na Ásia 

quanto na Grécia, nasce a filosofia, substituiu-se o mitológico pela lógica da razão. O 

indivíduo exerce a sua faculdade de crítica racional da realidade3*. 

Nesse mesmo período da história, surge, em Atenas, a Democracia, 

despontando o controle do poder político com o questionamento da religião. Assim, 

a religião passa a ser mais ética, respeita o homem, evolui seu entendimento a esse 

respeito, reconhecendo-lhe direitos, tais como a igualdade e a humanidade como um 

todo, já que o homem é a semelhança do divino. 

Os direitos humanos devem ser diferenciados do que se entende por direito, 

pois ele existe 

[...I desde que a humanidade começou a ter um Estado, isto é, desde o 
momento em que se constituem as primeiras civilizações; mas os direitos 
humanos sáo tipicamente modernos e ocidentais, isto 8,  nascem num 
determinado período histórico e numa determinada civilização: na Europa a 
partir do século XVI e ~ ~ 1 1 ~ .  

Dessa evoluçáo desponta o ser humano como principal agente de direitos, e 

eis que surge, nesse período e até mesmo um pouco antes, na Inglaterra, o 

reconhecimento de direitos com a Magna Carta de 1215, e com a Lei de Habeas 

Corpus, em 1679. Nos Estados Unidos da América, pode-se citar a Declaração de 

Direitos do Estado da Virgínia, de 16 de junho de 1776, e, na França, a Declaração 

de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. 

Na Antiguidade e na Idade Média, os direitos humanos eram tratados como 

direito natural chamado de jus-naturalismo, 

[...I que dominou a história do conceito desde Aristóteles ai6 o final 
do século XIV e XV. Entre as características do jus-naturalismo 
antigo está a objetividade do direito, entendida como conformidade a 

' COMPAKATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. h. ed. Sáo Paulo: Siiraiva: 
2008. p. 9. 

i TOSI. Giuscppe. História conccitual dos Dirciios Humanos. In: TOSI, C .  (Coord.). Direitos Hiimanos: 
histúria, teoria e prhtica. Jo5o Pcssoa: Projcto Unicidndunis. Iliiivcrsid~de Fcdcr;il d;i I'aroíha. 20M.  p. 90. 



uma ordem natural que o homem não constrói, mas somente 
descobre e a qual o homem tem que se adequara. 

Na Modernidade, período que vai do século XV até a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos da ONU, em 1948, ocorreu, segundo Giuseppe Tosi, 

[...I um gigantesco fenômeno histórico: a expansão da civilização 
européia (e, de maneira mais geral, da civilização ocidental) sobre o 
resto do mundo, fazendo com que. pela primeira vez, a história de 
uma civilização particular se identificasse progressivamente com a 
história do mundo7. 

Desse contexto mundial, de acordo com os esclarecimentos de Tosi, resulta 

um fenômeno que condiciona todo o processo de universalização dos direitos 

humanos. 

A igualdade do ser humano só foi reconhecida com a formulação das leis 

escritas, com a positivação de direitos atinentes a pessoa humana pelos Estados 

constituídos. 

Com o advento dos documentos constitucionais, os direitos passam a ser 

mais respeitados, e o seu reconhecimento pelos Estados, por serem direitos 

naturais, conforme análise exposta, não limita os direitos do ser humano a uma 

previsão constitucional, pois a pessoa pertencem os direitos fundamentais que 

independem de nacionalidade. 

Nesse contexto, pode-se verificar a evolução da noção de vítima, no sentido 

do indivíduo que sofre lesões causadas por atos criminosos. 

A vítima de delito possuía total proteção de seus direitos na época da justiça 

privada, chamada "idade de ouro da vítima", em que o indivíduo, por seus próprios 

meios, fazia justiça, buscando amenizar sua perda. 

Nesse sentido, Antônio Garcia de Pablos Molina e Luiz Flávio Gomes 

explicam que, no período da idade de ouro da vítima, esta experimentou ampla 

proteção de seus direitos, mas, posteriormente, sofreu crescente abandono, até 

chegar aos nossos dias, em que se encontra mais relegada ainda: 

6 TOSI, Giuseppc. História conceitual dos Dirciios Humanos. In: TOSI. G. (Coord.). Direitos Humanos: 
história, teoria e prática. João Pessoa: Projcio Unicidadanis. Universidiidc Federal da Paraiha. 20í )S .  p. 100. 

' TOSI, Giuseppe. História conceitual dos Direiios Humanos. In: TOSI, G .  (Coord.). Direitos Humanos: 
história, teoria e prático. João Pcsso:~: Projeto Unicidadanis, Universidade Fcdcr;il da P;ir;iih;i, 2005. p. 106. 



A vitima do delito experimentou um secular e deliberado abandono. 
Desfrutou do máximo protagonismo - sua "idade de ouro" - durante a 
época da justiça privada, sendo depois drasticamente "neutralizada" pelo 
sistema legal moderno. Talvez porque ninguém quer se identificar com o 
"perdedor", a vitima suporta os efeitos do crime (fisicos, psiquicos, 
econômicos, sociais etc.), assim como a insensibilidade do sistema legal, o 
rechaço e a insolidariedade da comunidade e a indiferença dos poderes 
~úblicos'. 

Analisando a história da evolução da noção dos direitos da vitima, de acordo 

com Ana Sofia Schmidt de Oliveira, identifica-se no Código de Hamurabi a noção de 

reparação: 

As disposições penais eram rigorosissimas: morte e mutilações 
eram sanções frequentes. Além da previsão da pena de morte e 
pena de lesões corporais ou mutilações (aplicadas segundo o 
princípio de Talião), estavam também prevista a pena de 
composição para os crimes de natureza só patrimonialg. 

No mesmo sentido, trazendo uma visão geral dessa época até nossos dias, 
os apontamentos de Lélio Braga Calhau esclarecem que 

O Código de Ur-Nammu, por volta do ano de 2000 a.C. ou as Leis 
de Eshunna, ou o Código de Hamurabi, da Babilônia (datado de 
aproximadamente 23 séculos a.C.), o Código de Manu (cinco 
séculos antes da era cristã), ou mesmo a Legislação Mosaica 
(aproximadamente 1500 anos a.C.), o Talmude, passando pelo 
Direito Romano, Escolas Penais, Direito Canônico, até nossos dias, 
como se cuidará mais pormenorizadamente nos incisos que se 
seguem, todos esses documentos históricos testemunham, com a 
convicção que atravessou os séculos, as teses vitimológicas, 
notadamente o socorro a vítima e o aguçado sentido de reparaçáo 
do dano, era, ora como imposição sagrada da divindade, ora 
manifestação do poder político dos governantes, ora anseio de um 
povo sedento de justiça, um imperativo da consciência dos  povo^.'^. 

"OMES, Luiz FIAvio: PABLOS DE MOLINA, Antonio Ciarcia Criminologia. 7. cd. Si» Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 72. 

" OLIVEIRA. Ana Solia Schmidt dc. A vítima e o Direito Penal. Uma abordagem do movimento 
vitimológico e de seu impacto no Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 23. 
"' CALHAU, Lélio Braga. Vilima e Direito Penal. Belo Horizonte: Mandarnenios, 2002. p. 25. 



A aplicação da lei de talião, tida como um avanço a época, surge como um 

sistema de compensação dos danos suportados pela vitima. Complementando esse 

entendimento, Oliveira esclarece que, 

Embora reconhecido fosse o direito da vítima e de sua família A aplicação 
do talião e ao recebimento do preço da composição, o exercício de tal 
direito encontrava limites legais e não podia ser indiscriminadamente 
exercido. A demonstrar essa assertiva, vale reproduzir parte do texto do 
Epílogo em que Hammurabi afirma que a solução dos conflitos deve ser 
buscada pela vitima na sua estela e em nenhum outro lugar [...I". 

Por "estela" se entendiam os escritos formulados pelo soberano da época, 

que, tidos como ordenamentos, proporcionavam a justiça adequada a época. 

No direito hebreu, Oliveira lembra que 

O Antigo Testamento está repleto de passagens que fornecem uma 
larga visão do direito penal hebreu, caracterizado pela aplicação do 
talião. Assim como os sistemas acima referidos, também o direito 
penal de Israel estava fundamentado em concepções religiosas e 
sua origem era divina: os Dez Mandamentos, recebidos no Monte 
Sinai por Moisés de Deus, como símbolo da sagrada aliança. 0 s  
Dez Mandamentos constituem a fonte do direito penal mosaico, 
designação dada aos preceitos jurídicos em torno deles 
construí do^'^. 

Complementa seu raciocínio trazendo a tona o interesse reparatório daquele 

ordenamento presente no Antigo Testamento, no livro do Êxodo 21, 18 -1 9: 

Êxodo 21. 18-19: Quando, em uma contenda entre dois homens, um dos 
dois ferir o outro com uma pedra ou com o punho, sem mata-lo, mas o 
obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido, se o outro se 
levantar e puder passear fora com seu bastão. Mas indenizá-10-á pelo 
tempo que perdeu e os remédios que gastou13. 

Já no Êxodo 22,1- 4: 

Êxodo 22, 1-4: Se um homem furtar um boi ou um carneiro, e o matar ou 
vender, pagará cinco bois pelo boi, e quatro carneiros pelo carneiro. (Se o 

I I OLIVEIRA, Ana Sofia Schmidt de. A vitima e o Direito Penal. Uma abordagem do movimento 
vitimológico e de seu impacto no Direito Penal. Sã» Paulo: Editora Rcvisia dos Tribunais, 1999. p. 24. 

' I  OLIVEIRA, Ana Sofia Schmidt de. A vitima e o Direito Penal. Uma abordagem do movimento 
vitimológico e de seu impacto no Direito Penal. SBo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 25. 

I' OLIVEIRA, Ana Solia Schmidt de. A vitima e o Direito Penal. Uma abordagem do movimento 
vitimológico e de seu impacto no Direito Penal. Si« Paulo: Editora Rcvisla dos Trihuniiis. I999 p. 25. 



ladrão. surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento, for 
ferido de morte, não haverá homicídio; mas se o sol já estiver levantado, 
haverá homicídio.) Ele fará a restituição: se não tiver nada, será vendido 
em compensação de seu roubo. Se o que roubou, boi, jumento ou ovelha, 
estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobroi4. 

Em relação a Lei das XII Tábuas e ao Direito Penal Romano, Oliveira ressalta: 

Das disposições penais, vale ressaltar que a lei das XII Tábuas limita a 
vingança privada, distingue os delitos privados - sempre sujeitos a penas 
patrimoniais -, prevê a possibilidade da composição como forma de evitar a 
vingança e determina a pena de taliãoi5. 

Nesse momento, tem inicio a diferenciação entre pena e reparação, como 

esclarece Carlos Roberto Gonçalves: 

A diferenciação entre a "pena" e a "reparação", entretanto, somente 
começou a ser esboçada ao tempo dos romanos, com a distinção entre os 
delitos públicos (ofensas mais graves. de caráter perturbador da ordem) e 
os delitos privados. Nos delitos públicos, a pena econõmica imposta ao réu 
deveria ser recolhida aos cofres públicos, e, nos delitos privados, a pena 
em dinheiro cabia a vítima16. 

O período de justiça privada pode ser exemplificado pelo Direito Romano, 

como bem esclarece Firmo: 

Fora do grupo familiar. a solução primitiva deve ter sido a vingança, 
temperada mais tarde pelo talião e substituída finalmente pela compositio. 
Desta prática da vingança encontram-se vestígios ainda na legislação, em 
disposições como a que permite matar o ladrão apanhado dentro de casa a 
noite, furtum manifestum, ou a que concede ao marido o direito de matar o 
co-adúltero da mulher surpreendido em flagrante, ou na injúria constituída 
por membrum ruptum, em que, se o fendido não concorda com a 
compositio, permite-se-lhe a vingança na medida do talião (Si membrum 
rupsit, ni cume o pacit, tálio esto). Por fim a composiçáo, sob a forma de 
composição legal, tornou-se o meio comum de sanção nos delitos privados, 
dando lugar a poena, reço que o agente pagava ao ofendido, segundo a 

I? importância da ofensa . 

I 4  OLIVEIRA. Ana Solia Schmidt de. A vítima e o Direito Penal. Uma abordagem do movimento 
vitimológico e de seu impacto no Direito Penal. S%I Paulo: Editora Revista dos Tribunais. IYYY.  p. 26. 

I' OLIVEIRA, Ana Sofia Schmidt de. A vítima e o Direito Penal. Uma abordagem do movimento 
vitimológico e de seu impacto no Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 26. 

I <i GONÇALVES, Carlos Roherlo. Responsabilidade civil. 10. cd. Sio Paulo: Saraiva. 2007. p. 5 .  
l i  FIRMO. Aníhal Bruno de Oliveira. Direito Penal. Parte geral. Introdução, norma penal, fato punível. Rio 
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Também no Direito Penal Germânico a vingança da vítima estava presente, 

conforme comenta Firmo: 

Nos costumes germânicos primitivos, o problema penal resolvia-se pela 
vingança ou a perda da paz. Formas primitivas de reação anticriminal; 
formas que se encontram ainda bem definidas nas velhas leis germânicas 
do norte, nas que vigoravam primitivamente na Islândia, como nas da 
Suécia, Noruega e ~inamarca". 

Firmo demonstra a evolução da justiça privada substituída pela composição 

voluntária e legal, como se nota neste trecho: 

Depois, a vingança de sangue foi superada pela composição, voluntária a 
princípio e finalmente legal, e mesmo a Friedlosigkeit veio a ser resgatada 
pelo pagamento de um preço da paz. Foi uma conseqüência da instituição 
de um poder público, representante da vontade coletiva, e da consolidação 
da sua autoridade". 

O sistema voltado a vingança, no Direito Germânico, foi modificado pelo 

Direito Canônico, de acordo com os ensinamentos de Firmo: 

Apesar da rudeza dos tempos e dos excessos e crueldades a que conduzia 
a perseguição dos hereges, deve-se a igreja ter contribuído para a 
disciplina da repressão anticriminal e o fortalecimento da autoridade 
pública, pelo combate a prática da vingança privada com a instituição das 
tréguas de Deus e do asilo religioso. Reagiu, assim, contra o espírito 
individualista do Direito germânico, apressando a marcha do Direito 
punitivo para a pena pública como Única sançâo justa a regular2'. 

René Ariel Dotti esclarece que o Direito Canônico apresentava certas 

características: 

a) Considerou o elemento subjetivo da conduta, opondo-se a perspectiva 
da responsabilidade objetiva do Direito Germânico; b)opÔs-se A prática de 
métodos supersticiosos para a investigação dos crimes como as ordálias, 
c) repudiou a solução dos processos pela força como ocorria nos duelos 
judiciários; d) estabeleceu a influência do Direito da lgreja2'. 

I X FIRMO, Aiiíhal Bruno de Oliveira. Direito Penal. Parte geral. Introdu$ão, nornia penal, fato punível. Rio 
dc Janeiro: Forense, 1959. v. I, T. I, p. 68. 

I '> FIRMO, Aníhul Bruno de Oliveira. Direito Penal. Parte geral. Introduc;ão, norma penal, fato punível. Ilio 
dç Janciro: Forcnse, 1959. v. I, T. I, p. 69. 

"' FIRMO, Aníhal Bruno dc Oliveira. Direito Penal. Parte geral. Introdução, norma penal, fato punível. Rio 
dc Janciro: Forcnse, 1959. v. 1, T. I, p. 72. 

" DOlTI, Rend Ariel. Curso de Direito Penal. Parte geral. Rio dc Iiincirc): Forensc. 2002. p. 135. 
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Essa evolução do Direito Penal, que deixa de aplicar a justiça privada e passa 

a criar uma justiça pública também influenciada pelo Iluminismo, explica René Ariel 

Dotti que 

O Iluminismo se caracterizou na Europa racionalista do final do século XVIII 
como um movimento e um modo de pensar diferente. Entre as suas 
origens se destacou a revolução científica operada no final do século 
anterior que transformou as concepções que as pessoas tinham sobre o 
homem, o mundo e a vida. A linha filosófica daquela corrente de 
pensamento se caracterizou pelo empenho de ampliar a critica e o guia da 
razão em todas as atividades humanasz2. 

Complementando essa ideia: 

O iluminismo abriu, pela primeira vez na história das cigncias políticas e 
sociais, um grande e vigoroso debate sobre a pena de morte, largamente 
utilizada pelas legislações penais. O pensamento racionalista do Direito 
Natural fomentou grandes discussões a respeito da natureza e dos fins das 
penas que deveriam ser "estrita e evidentemente necessárias", cf. o art. 8" 
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela 
Assembléia Nacional Francesa em 26.8.178gZ3. 

Pela evolução constatada e pelos comentários feitos na obra de Ana Sofia 

Schmidt de Oliveira, nota-se que aquela idade de ouro da vítima seguiu desde os 

primórdios da civilização até o fim da Alta Idade Média. Comenta Oliveira que, "Feita 

mais essa ressalva, é possível então falar do período identificado como a "Idade de 

Ouro" da vítima como sendo aquele que compreende desde os primórdios da 

civilização até o fim da Alta Idade Médiauz4. 

Observa-se que, dessa evolução natural do Direito Penal humanizando mais 

as penas, procura-se reconhecer os direitos da pessoa humana, respeitando sua 

dignidade, sendo dado grande enfoque a pessoa acusada de cometer o ato 

criminoso, que sofria grandes castigos pessoais pelo ato praticado. Essa 

7 ,  
-- DOTTI, RinC Aricl. Curso de Direito Penal. Parte geral. Rio de laiieiro: Forense, 2002. p. 143 
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preocupação com a dignidade humana não foi acompanhada pela perspectiva de 

proteção da pessoa humana que figura como vítima desses mesmos delitos. 

Dessa forma, esse período de ouro da vítima foi relegado a segundo plano. 

Ana Sofia Schmidt de Oliveira comenta que o início da perda da força protetiva da 

vítima ocorreu em razão de o Estado passar a dirimir os conflitos referentes a ilícitos 

penais, que teriam começado na baixa Idade Média, como constatamos quando, 

Com o inicio da Baixa Idade Média (século XII), periodo marcado pela crise 
do feudalismo, pelas Cruzadas e surgimento do processo inquisitivo, a 
vitima inicia seu caminho rumo ao ostracismo, sendo substituída, no 
conflito de natureza criminal, pelo soberano. É, de fato, um periodo 
histórico extremamente largo, o que, por si só, faz temerária qualquer 
classificação e dificulta a exata compreensão da evolução25. 

Nesse contexto, percebe-se a tendência histórica do ser humano de buscar a 

justiça, seja com a aplicação de sanções, seja com a própria reparação do dano 

ocasionado pelo agente infrator da norma penal. 

Com a laicização do Direito Romano, houve grande avanço na legislação, 

pois, como esclarece Ana Sofia Schmidt de Oliveira, "Tratando-se de uma legislação 

primitiva, tem o grande mérito de estabelecer uma igualdade social inédita, excluindo 
v26 . do direito penal toda distinção de classes sociais , isso porque não se levava mais 

em consideração a vontade dos deuses no julgamento das pessoas. 

Esse quadro que havia levado ao abandono da vítima foi alterado com o 

surgimento de movimentos vitimológicos e, segundo Ana Sofia, 

O inicio do movimento vitimológico pode ser localizado no periodo do pós- 
guerra, mas é só alguns anos mais tarde que ganha corpo e substância. 
Alguns autores apontam a década de 70, outros a década de 80, como o 
periodo de seu efetivo robustecimento. A consolidação de um clima 
propício a abordagem vitimológica deveu-se também a outros fatores, 
alheios à vitimologia2'. 

Explicando o que seria a vitimologia, René Ariel Dotti argumenta: 

OLIVEIRA. Ana Solia Schinidt dç. A vítima e o Direito Penal. Uma abordagem do movimento 
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Na opinião de muitos escritores, a Vitimologia é um ramo da 
Criminologia, porém segundo muitos outros, ela vem ganhando 
autonomia científica e não somente em função de pesquisas 
acadêmicas, como também em face de novas leis de proteção do 
ofendido pelo delito2'. 

Do ressurgimento do movimento vitimológico editam-se novas normas que 

objetivam trazer maior amparo a vítima de condutas delitivas, conforme se analisará 

em capítulo específico sobre os direitos da vítima no processo penal e na legislação 

infraconstitucional. 

A vítima é detentora de direitos humanos e, portanto, de direitos 

fundamentais, pois, como todos os indivíduos, tem direito a vida, a dignidade e a 

todos os direitos fundamentais do ser humano, exigindo-se ainda mais o seu 

respeito, especialmente em um Estado Democrático de Direito, podendo também 

requerer sua proteçáo aos órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos, 

como a Organização das Nações Unidas (ONU). 

Pertinente ao momento é trazer a tona a conceituação de vítima, num sentido 

amplo, como esclarece Alessandra Orcesi Pedro Greco: 

A vítima, portanto, como um conceito para a análise do tema, pode ser 
definida como aquele que sobre as consequbncias de determinada conduta 
típica, de modo relevante, que propicia a atuação do Estado para atingir os 
fins de direito penal, no Estado Democrático de ~ i re i to~ ' .  

Atualmente, exige-se a responsabilidade do Estado em assegurar os direitos 

fundamentais por meio de seus atos, quer exercidos pelo Poder Judiciário ao 

apreciar uma demanda, quer pelo Poder Legislativo ao elaborar uma norma, quer 

pelo Poder Executivo ao executar as leis ou ao editar complementos legislativos. 

Toda pessoa, inclusive a vítima de uma conduta criminosa, possui o direito de 

não ter violada sua integridade tanto física como psíquica. O alcance dessa proteção 

põe limites tanto aos particulares quanto ao próprio Estado, conforme o processo 

histórico de reconhecimento de direitos demonstra. Dessa forma, a pessoa humana 

é conferido o direito de provocar a tutela jurisdicional do Estado para resguardar 

'"DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal. Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 94. 
' 9  GRECO. Alessandra Orcesi Pedra. A autocoloca~ão da vítima em risco. Si« Paulo: Editora Rcvisia dos 
Trihun;iis, 2004. p. 19. 



seus direitos, podendo valer-se de uma tutela de conhecimento, uma tutela cautelar, 

ou mesmo executiva, na busca dessa proteção. 

A tutela de direitos do cidadão pode-se dar no âmbito do Direito Penal, 

Processual Penal, Civil, Processual Civil, Direito Administrativo e Constitucional. 

Tratando do crime, em si, e de seus envolvidos, interessante é notar a 

existência de outras disciplinas autônomas do Direito que ajudam a buscar o 

entendimento evolutivo da noção e proteção da vítima. Entre elas está a 

criminologia, que, na obra de Antonio García Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes, 

vem assim definida: 

Cabe definir a Criminologia como ciência empirica e interdisciplinar, 
que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vitima e 
do controle social do comportamento delitivo, e que trata se 
subministrar uma informação válida. contrastada, sobre a gênese, 
dinâmica e variáveis principais do crime - contemplado este como 
problema individual e como problema social -. assim como sobre os 
programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção 
positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas 
de resposta ao delito3'. 

A ação penal, cuja legitimidade pertence ao representante do Ministério 

Publico, será, geralmente, de natureza pública. Porém, caso a ofensa não seja tão 

grave, isso na ótica de nosso Direito Penal e não na visão da vítima, essa ação será 

privada ou pública, condicionada a representação da vítima. 

Os direitos fundamentais do cidadão se projetam, obviamente, para a vitima. 

Isso significa dizer que os direitos da vítima devem ser assegurados pelos 

documentos constitucionais e legais, exame que se fará a seguir. 

10 GOMES, Luiz Flivio; PABLOS DE MOLINA, Antonio Garcia. Criminologia. 3. cd. Siio P;iul«: Editora 
Rcvisia dos Tribunais. 2000. p. 37. 



Capítulo 2 - A projeção dos direitos fundamentais a vítima 

2.1 - Direito fundamental na Constituição brasileira: noções e características 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 contempla um 

enorme rol de direitos fundamentais em seu texto. Neste trabalho, serão examinados 

especificamente os direitos fundamentais básicos e gerais que se projetam para a 

vítima. 

Os direitos fundamentais são inerentes a todas as pessoas; por isso, cada 

uma delas pode reivindicar a proteção de seus direitos. Nesta pesquisa, levando-se 

em consideração que tais direitos fazem parte de rol muito extenso apresentado pelo 

constituinte, o que demandaria uma investigação ampla que não se aplica a nossos 

propósitos, será dado maior enfoque aos direitos fundamentais da vítima de 

condutas criminosas. 

Assim, passa-se a análise da evolução desses direitos até chegar aos 

recentes documentos constitucionais. 

O termo "direitos humanos" evoluiu desde seu primeiro reconhecimento e 

passou a ser tido como direitos fundamentais em documentos escritos. No período 

do jus-naturalismo, reconhecem-se os direitos do homem, evoluindo para o que se 

entende por direitos fundamentais. 

Nesse sentido vão os ensinamentos de Francisco Cavalcanti Pontes de 

Miranda sobre a Constituição de 1967, ao comentar que 

Os direitos fundamentais limitam os poderes do Estado. Até há pouco, a 
doutrina e os legisladores constituintes falavam, vagamente, de faculdades 
do Estado, ou atribuíam a tais limitaçóes caráter de ordem de Deus, ou de 
direito natural, ou, mais modestamente. de regras jurídicas a prior;. Só 
recentemente, quando começaram a avivar-se certos traços da distribuiçáo 
supra-estatal das competências, foi que se viu que alguns direitos são 
conteúdo de princípios de direitos das gentes. A Idade Média e os séculos 
pós-medievos acreditavam em direito comum aos povos, que supunham 
continuasse a unidade política do Império Romano e do Cristianismo. Não 
se davam conta do surgir de Estados, que rompiam, abertamente, com 
essa comunidade de direito: ao reconhecerem os direitos fundamentais de 
qualquer ser humano (portanto, dos estrangeiros e dos apátridas), 
pensavam que tais direitos precediam a organização do Estado, eram em 
frente ao Estado. o que, na mente de outrora, somente se podia explicar 
como de origem jus naturalística ou a prior?'. 

'' PONTES DE MIRANDA. Comentários a Constituição de 1967. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1967. p. 
625 e 626. 
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Os direitos fundamentais são entendidos como direitos reconhecidos em um 

documento constitucional ou, ainda, como direitos provenientes de convenções 

internacionais, que passam do plano da abstração para sua concretização por meio 

de seu reconhecimento no plano interno dos Estados. 

A evolução do reconhecimento dos direitos fundamentais, atrelada ao seu 

reconhecimento universal, está nas lições de Paulo Bonavides: 

A vinculação essencial dos direitos fundamentais a liberdade e a dignidade 
humana, enquanto valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbice 
ao significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal da 
pessoa humana. A universalidade se manifestou pela vez primeira, qual 
descoberta do racionalismo francês da Revolução, por ensejo da célebre 
Declaração dos Direitos do Homem de 1 78g3'. 

Referindo-se a uma melhor distinção da noção dos direitos humanos e dos 

direitos fundamentais, os estudos contemporâneos mostram que os direitos 

humanos tiveram grande relevância e reconhecimento na seara do Direito 

Internacional. Já os direitos fundamentais constituem os direitos humanos 

positivados em documentos constitucionais dos Estados no decorrer da história. 

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet demonstra que 

Em que pese sejam ambos os termos ("direitos humanos" e "direitos 
fundamentais") comumente utilizados como sinônimos, a explicação 
corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o 
termo "direitos fundamentais" se aplica para aqueles direitos do ser 
humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de determinado Estado. ao passo que a expressão "direitos 
humanos" guardaria relação com os documentos de direito internacional, 
por referir-se aquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser 
humano como tal. independentemente de sua vinculação com uma 
constituição, e que, portanto, aspira a validade universal, para todos os 
povos e tempos [...I==. 

Bruno Galindo argumenta que 

Concordamos com a distinção conceitual entre direitos humanos e direitos 
fundamentais, entendendo os primeiros como aqueles direitos imanentes, 

12 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. cd. São Paulo: Malheiros. 2003. p. 562. 
11 SAKLET, Ingo Wolt'gang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fiindamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado. 2009. p. 29. 



inerentes a todos os seres humanos em qualquer época ou lugar, enquanto 
os segundos são os direitos humanos efetivamente positivados e 
reconhecidos pelos ordenamentos jurídicos na esfera estatal e 
internacional. Todos os direitos fundamentais são direitos humanos, mas 
nem todos os direitos humanos se tornam fundamentais, pois, ao contrario 
do que nos afirma Flávio Gonçalves, queremos crer que a expressáo 
"direitos fundamentais" é que tem um sentido mais restrito, já que se refere, 
no nosso entender, apenas aos direitos humanos positivados, enquanto 
que a locução "direitos humanos" é mais abrangente. abarcando todo e 
qualquer direito inerente A pessoa humana, positivado ou não34. 

Por isso, entendemos que os direitos humanos possuem característica de 

direito universal e essa afirmação se reforça pelo fato de serem reconhecidos além 

dos limites de um território, de um Estado ou de uma nação. Essa característica 

decorre por serem inerentes ao próprio ser humano, independentemente da 

nacionalidade, do sexo, da religião, etnia e classe social. 

Os direitos fundamentais, não obstante seu caráter universal Único e 

incondicional, conforme a evolução histórica demonstra, podem ser visualizados em 

dimensões, ou como preferem alguns doutrinadores, em gerações de direitos. 

Essas gerações, chamadas também de dimensões, surgem gradativamente, 

de acordo com o reconhecimento de direitos inerentes ao ser humano, como ocorreu 

com os direitos fundamentais de primeira geração, em que, na verdade, se 

consubstanciam como direitos negativos, pelos quais se pretende obter uma 

abstenção pelo Estado que é a de não interferir nas liberdades individuais. Esse 

pensamento provém do entendimento liberal burguês, que, em meados do século 

XVIII, pretendia obter liberdade e maior autonomia para o individuo agir. Trata-se, 

portanto, do direito de o individuo se opor ao Estado. 

Conforme esclarece Ingo Wolfgang Sarlet, esses direitos fundamentais de 

primeira geração surgiram como um direito de defesa do individuo ante o Estado, 

como um direito a não intervenção deste, que tomou proporções dada a influência 

do jus-naturalismo que, por sua vez, representa o reconhecimento de direito a vida, 

a liberdade, a propriedade e a igualdade perante a lei35. São direitos atinentes as 

liberdades públicas. 

'' GALINDO, Bruno. Direitos Fundamentais, an4lise de sua concretiza$áo constitucional. I .  cd. 4. Tiragcin. 
Curitiha: Juruá, 2006. p. 48 e 49. 
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0 s  direitos de segunda geração, também chamados de direitos sociais, 

surgem em decorrência da revolução industrial que gerou o mercado de massas, 

ocasionando lesões aos interesses coletivos em razão da produção excessiva, e 

provocou disparidade econõmica muito grande entre as pessoas. Nesse contexto, 

alguns indivíduos tinham péssimas condições de trabalho, enquanto outros 

enriqueciam a esse custo. Tudo isso motivou o surgimento de uma luta popular pelo 

reconhecimento dos direitos sociais. 

Pedro Lenza comenta que o movimento dos direitos de segunda geração se 

iniciou no século XIX, pelo movimento cartista, na Inglaterra; pela Comuna de Paris, 

em 1848, sendo marcado, no século XX, pela 1" Guerra Mundial e pela fixação de 

direitos sociais. Isso fica evidenciado, entre outros documentos, pela Constituição de 

Weimar, de 1919 (Alemanha), e pelo Tratado de Versalhes, em 1919 ( 0 1 ~ ) ~ ~ .  

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos de segunda dimensão são os 

reivindicados ao Estado: "Não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o 

Estado, e sim de liberdade por intermédio do ~stado"~', de modo que as pessoas 

são atribuídos os direitos de reivindicar assistência social, saúde, educação e 

trabalho, espelhando o reconhecimento de sua igualdade de direitos perante a 

classe economicamente mais favorecida. 

Com a evolução da sociedade e dos próprios meios de subsistência do 

homem, surgem necessidades de proteção de novos direitos, os da coletividade, da 

família, do grupo de pessoas, e não só do individuo isoladamente. Essas mudanças 

decorrem da evolução no processo de industrialização, provenientes, ainda, do 

surgimento do mercado de massa que deu margem aos direitos de segunda 

geração. A necessidade da mudança de foco dos direitos individuais para os 

coletivos tem por base também a ocorrência de danos ambientais, cujo poder de 

ofensa transcende a pessoa do indivíduo, afetando número indeterminado de 

sujeitos. 

Outro fato primordial ao reconhecimento dos direitos de terceira geração foi o 

processo de descolonização bem como a constante ocorrência de guerras inclusive 

pela conscientização de que é necessário o reconhecimento da autodeterminação 

dos povos. Por essas razões, tais direitos recebem o rótulo de fraternidade e de 

'' LENZA, Pcdro - Direito Constitucional Esquematizado. I I .  cd. São Paulo: M6todo. 2007. p. (194. 

" SARLET. Ingo Wollgane. A eficácia dos Direitos Fundameiitais. Uina Tcori;~ Geral dos Dirciios 
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solidariedade, o que pode levar ao entendimento de que correspondem a terceira 

bandeira levantada na revolução francesa - a fraternidade (liberdade, igualdade e 

fraternidade). 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina, em relação aos direitos de terceira 

geração, que "Seriam direitos de solidariedade, direito a paz, ao desenvolvimento, 

ao respeito ao patrimônio comum da humanidade, ao meio ambiente. Proviriam do 

direito internacional e estariam em vias de consagração no Direito Constitucional 

[...]"38, ressaltando, ainda, que nossa Constituição deu guarida a essa tendência ao 

prever, em seu art. 225, o direito ao meio ambiente. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra os 

direitos fundamentais de primeira e segunda gerações, positivando-os em seu texto, 

no Título I, "Dos Princípios Fundamentais", e, no Titulo II, "Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais". 

Os direitos e as garantias fundamentais individuais e coletivas, os chamados 

direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, estão previstos nos 

artigos 5O, 14 e seguintes, da Constituição da República (1988). Já os direitos 

sociais, classificados historicamente como direitos de segunda geração, que 

englobam os direitos sociais, econômicos e culturais, chamados de liberdades 

positivas, encontram-se nos artigos 6' e 7" - direitos sociais, artigo 170 - direitos 

econômicos, artigo 205 - direito a educação, e artigo 215 - direito a cultura, todos 

dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil. Já os de terceira 

geração são os compreendidos como direito a solidariedade, que realçam a 

aplicabilidade do princípio da isonomia e trazem maior proteção aos interesses 

transindividuais, ou seja, aqueles pertencentes a mais de uma pessoa, ou de toda a 

coletividade, como o Direito Ambiental. 

Os direitos fundamentais, segundo dispõe o art. 5O, §I0, da Constituição 

Federal de 1988, são de aplicação imediata. Porem esse dispositivo constitucional 

apresenta certas particularidades em razão de a doutrina trazer a discussão sobre 

se todas as normas previstas no texto constitucional podem ter aplicação imediata. 

Ingo Wolfgang Sarlet demonstra que, não obstante as diversas correntes 

doutrinárias existentes sobre a eficácia das normas de direitos fundamentais, 

principalmente depois da Emenda Constitucional n." 45, que acrescentou o $3" do 

'' FERREIRA FILHO, Manoel Gonqalves. Curso de Direito Constitucional. 23. cd. São Paulo: Saraiva. 1Y9h. 
p. 252. 
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art. 5' da Constituição Federal de 1988, o melhor entendimento está no sentido de 

que se trata de norma de caráter principiológico que estabelece "[ ...I aos órgãos 

estatais a tarefa de reconhecerem a maior eficácia possível aos direitos 

fundamentais Destes ensinamentos se extrai o entendimento de que as 

normas de direitos fundamentais, que sejam em maior ou em menor grau, possuem 

sua eficácia assegurada, podendo ser aplicadas diretamente ou na dependência de 

complementação legislativa. 

O artigo 5", §3", da Constituição da República vigente, passou a prever, 

depois da Emenda Constitucional 45, de 2004, que os tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, com três quintos dos votos de seus membros, terão 

equivalência a Emenda Constitucional, ou seja, reconheceu-se a possibilidade de 

ampliar direitos fundamentais quando o País realizar convenção ou tratado 

internacional a respeito desses direitos e os convalidar pela fórmula constitucional 

ora mencionada. 

A alteração feita no texto constitucional pela Emenda n." 45 demonstra a 

evolução da consciência social e o aperfeiçoamento das formas de reconhecimento 

e proteção de direitos humanos, passando a ser formalmente constitucionais, depois 

de assinados como materialmente constitucional desde que a convenção 

internacional passe a constituir objeto de emenda constitucional, com a aprovação 

da convenção em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, conforme dispõe o art. 5', §3O, da 

Constituição da República, redação dada pela citada Emenda n." 45. 

Em relação a eficácia jurídica dos direitos fundamentais, Ingo Wolfgang Sarlet 

reconhece a sua aplicabilidade jurídica ao caso concreto, o que gera efeitos jurídicos 

e eficácia social, envolvendo não só a sua aplicabilidade, mas também a efetividade 

no âmbito social desse direito, ao demonstrar 

[...I a eficácia jurídica como a possibilidade (no sentido de aptidáo) de a 
norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e 
de - na medida de sua aplicabilidade - gerar efeitos jurídicos, ao passo 
que a eficácia social (ou efetividade) pode ser considerada como 
englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação da norma (juridicamente 

" SARLET, Ingo Wolfgang - A eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. h. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado. 2006. p. 282. 



eficaz), uanto o resultado concreto decorrente - ou não - desta 
%o aplicação . 

Assim, as normas de direito fundamental podem ser classificadas como de 

eficácia plena, que não dependem de complementação legislativa para incidir no 

caso concreto; como de eficácia contida, que podem ser limitadas posteriormente, 

caso ocorra uma situação regulamentada por lei infraconstitucional, ou mesmo por 

regramentos constitucionais, como bem exemplifica Pedro Lenza: "[ ...I a decretação 

do estado de defesa ou de sítio, limitando diversos direitos (arts. 136, $1" e 139 da 

~ ~ / 8 8 ) " ~ ' .  

Podem-se ainda citar as normas constitucionais de eficácia limitada, 

significando que, ao tempo de sua emissão pelo poder constituinte, não têm 

condições para produzir todos os seus efeitos, e as chamadas de aplicabilidade 

mediata e reduzida ou ainda diferida. Nesse sentido, posiciona-se José Afonso da 

Silva. 

A Constituição Federal de 1988 inovou em relação aos mecanismos de 

solução para a inexistência de norma infraconstitucional necessária a efetivação dos 

efeitos das normas constitucionais. 

Dessa forma, caso não exista lei complementando as normas de direitos 

fundamentais, a parte lesada pode socorrer-se de instrumentos processuais para 

tentar forçar o órgão competente a elaborá-la, pois a Constituição da República 

prevê instrumentos para corrigir a ausência dessas normas, como a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, bem como o mandado de injunção. 

O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

não têm o poder de outorgar a todas as normas constitucionais a qualidade de 

aplicabilidade direta, embora funcionem como instrumentos de acesso a justiça, por 

meio do qual a pessoa ou os legitimados constitucionais podem acionar o Poder 

Judiciário para obter a complementação legislativa necessária ao exercício ou 

aplicação de seu direito f~ndamental~~. 

'O SARLET, Ingo Wolfpang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 6. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2006. p. 247 
e 248. 

-11 LENZA, pc<lr~.  Direito constitucional esqnematizado. 6. ed. São Paulo: Método. 2003. p. 68. 
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Registre-se, ainda, que os direitos fundamentais podem ser explícitos, como 

os previstos no rol do art. 5' da Constituição de 1988, e também implícitos e de mais 

difícil localização. Nesse sentido são os ensinamentos de Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho: "Ficou, assim, mais problemática a identificação de direitos implícitos 

que possam decorrer do sistema jurídico pátrio e de tratados interna~ionais"~~. 

Os direitos fundamentais são tidos como inerentes a pessoa humana. 

Voltando na história, o jus-naturalismo os reconhecia como direitos naturais, desde 

seu reconhecimento como direitos humanos até chegar aos direitos fundamentais 

reconhecidos nos documentos constitucionais. Assim, esses são anteriores e 

superiores aos Estados, independentemente de serem reconhecidos por estes. 

Ainda sobre aspectos dos direitos fundamentais, cabe ressaltar a 

diferenciação entre direitos e garantias fundamentais. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho entende serem os direitos diferentes das 

garantias fundamentais. Segundo esse autor, as garantias "[ ...I consistem nas 

prescrições que vedam determinadas ações do Poder Público que violariam direito 

reconhecido. São barreiras erigidas para a proteção dos direitos  consagrado^"^^. 
Dessa forma, é possível concluir que as garantias expressas na Constituição 

da República devem ser observadas pelo Estado. Pode-se afirmar ainda que as 

garantias fundamentais não se confundem com os remédios constitucionais que são 

utilizados quando da ocorrência da lesão a direitos. 

legitimados para o seu ajuizamento são os mesmos da aqio direta de inconstitucionalidade previsto no art. 103 
da CF, sendo compcicnte o Suprcino Tribunal Federal para seu julgamcnto, sendo uma decisão com efeito 
niandamenial, seu julpamento de proccdencia é comunicado ao órgâo competente para elahorar a norma 
pendente, sendo que cste 6rgão icm o prazo dc trinta dias para elaborar a norina. nias eni respeito ao principio da 
scpara~áo dos poderes previsto no artigo 2" da CF, lica somcnlc constituído em mora o 6rgão c a pessoa 
lesionada pela auszncia Icgislaliva pode ajuizar unia aqão de indenizai;io contra esic 6rgâo: Esclarece o iiiesnio 
autor sobre o Mandado de Injunção. que este é uma forma de controle diluso, pela via de exccçio ou defesa. 
devendo ser uiilizado sempre que a falta de norma regulaineniad«ra torne inviávcl o exercício dos direitos e 
liherdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade. à soherania c à cidadania. A Icgiiima<;ão 
para o ajuizcimcnto do mandado de injunç5o é de qualquer pessoa que sc encontre impedida de cxcrccr os 
direitos, liherdades c prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; ;i coiiipeiCncia para o 
julgamcnto desta aqzo está prevista na pr6pria Constiiuiqà» da Rcpúhlica cm seus ariigos 102, 105, 121 c 125, 
podendo ser do STF, do STJ, do TSE e dos Tribunais de Justisa esladudis. de acordo com a c«mpci?ncia 
Icgislativa. Os efeiios do mandado de injunc;â«, segundo i) mcsmo autor, seriam concrciista individual 
inicrmcdiirio. ou sqja, se julgado procedente o mandado de injunyáo, o Judicidrio l ixa uiii prxzii ;i« 6rgâo 
legislativo em mora, e caso seja mantida a inércia legislativa, o autor passa a ter assegurado o seu direito. 

43 FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 23. ed. Si« Paulo: Siiraivn. 1996. 
p. 254. 
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Bruno Galindo esclarece que 

A idéia de direitos fundamentais está associada a prerrogativas de todos os 
cidadáos, enquanto que a idéia de garantias fundamentais está ligada a 
questão dos meios utilizaveis para fazer valer aqueles direitos, ou seja, 
salienta-se o caráter material dos direitos fundamentais e o caráter 
instrumental das garantias fundamentais4', 

No mesmo sentido, Ferreira Filho indaga: "Que são essas garantias? É 

mister, antes de tudo, não confundi-las com os remédios, isto é, com medidas ou 

processos especiais, previstos na Constituição, para a defesa de direitos violados. 

As garantias, ao contrário dos remédios, buscam prevenir, não corrigir4=. 

A distinção se mostra complexa, pois, conforme ensinamento de José Afonso 

da Silva, os direitos, em si, ora se apresentam como garantia, ora como direitos. 

Registra o autor: "Nem é decisivo, em face da Constituição, afirmar que os direitos 

são declaratórios e as garantias assecuratórias, porque as garantias em certa 

medida são declaradas e, as vezes, se declaram os direitos usando forma 

assec~ratória"~~. 

É interessante anotar que José Afonso da Silva traz ainda outra observação 

pertinente ao dizer que a Constituição, na própria menção a expressão "direitos", 

está, na verdade, a tratar de algumas garantias, uma vez que, em 

'Dos direitos e deveres individuais e coletivos', não menciona as 
garantias, mas boa parte dele constitui-se de garantias. Ela se vale 
de verbos para declarar direitos que são mais apropriados para 
enunciar garantias. Ou talvez melhor diríamos, ela reconhece alguns 
direitos garantindo-os4', 

exemplificando que são assegurados o direito de resposta. a prestação de 

assistência religiosa, a garantia do direito de propriedade, a garantia do direito de 

herança. 

' GALINDO, Bruno. Direitos Fundamentais, análise de sua concretizaqão constitucional. I. cd. 4. tiragciii. 
Curiiiha, Editora Juruá, 2006, página 50. 
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O saudoso mestre Ruy Barbosa, em seus Comentários a Constituição Federal 

brasileira, conclui que existem previsões, na Carta Magna, declarando direitos que 

os asseguram, e que, em alguns casos, os declaram assegurados. Vejamos: 

Não se encontrará, na Constituição, parte, ou cláusula especial, que nos 
esclareça quanto ao alcance da locução "garantias constitucionales". Mas a 
accepção 6 obivia, desde que separarmos, no texto da lei fundamental, as 
disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência 
legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são 
as que, em defesa dos direitos, limitam o poder. Aquellas instituem os 
direitos; estas, as garantias; ocorrendo não raro juntar-se. na mesma 
disposição constitucional, ou legal, a fixação da garantia, com a declaração 
do direito. Essa discriminação produz-se naturalmente, de um modo 
material, pela simples enunciação de cada cláusula no tit. II, sec. li4'. 

Assim, os direitos fundamentais são direitos inerentes a própria pessoa, e as 

garantias fundamentais se destinam a proporcionar uma proteção preventiva para 

que não ocorra ofensa a esses direitos. 

Conforme Robert Alexy, a teoria jurídica geral dos direitos fundamentais 

objetiva ser uma teoria integradora pela reunião de várias teorias apropriadas sobre 

direitos fundamentais5'. Assim demonstra a existência da teoria referida por 

Bockenforde: "[ ...I a teoria liberal ou do estado de Direito burguês, a teoria 

institucional, a teoria axiológica, a teoria democrático-funcional e a teoria social- 

estatal". 

Como bem elucida José Afonso da Silva5', os direitos fundamentais 

apresentam alguns caracteres, tais como historicidade, inalienabilidade, 

imprescritibilidade e irrenunciabilidade, podendo esse rol ser mais amplo, como 

lembra Pedro ~ e n z a ~ ~ ,  que acrescenta universalidade, limitabilidade e concorrência. 

Quanto a limitabilidade dos direitos fundamentais, explica Pedro Lenza: 

0 s  direitos fundamentais não são absolutos (relatividade), havendo, muitas 
vezes, no caso concreto, confronto, conflito de interesses. A solução ou 

I" BARBOSA. ~ u y .  Comentbrios á Constitiiiçáo Federal brasileira. Sfio Paulo: Siiraiva. 1034. v. V. I>. 181. 

'' ALEXY, Rohert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tr;idu<ão Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 39 e 40. 

' SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. çd. São Paulo: Molhciros. 2004. p. 
1x1. 
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vem discriminada na própria Constituição (ex.: direito de propriedade 
versus desapropriação), ou caberá ao interprete ou ao magistrado, no caso 
concreto decidir qual direito deverá prevalecer, levando em consideração a 
regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, 
conjugando-a com a sua mínima r e ~ t r i ~ á o ~ ~ .  

Entende-se serem direitos fundamentais os concorrentes, pois podem ser 

exercidos cumulativa e concomitantemente em situações nas quais esteja presente 

mais de um direito fundamental. 

A irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade constituem 

características amplamente reconhecidas por nosso Direito, pois, mesmo que a 

parte não exerça seu direito fundamental, isso não significa que possa ser 

renunciado, uma vez que tal direito não pode ser alienado por não ter conteúdo 

econômico, da mesma forma que, contra este, não corre prescrição, instituto 

aplicável aos direitos de caráter patrimonial. 

Entre as características dos direitos fundamentais, conforme já visto, 

apresenta-se a historicidade, de acordo com José Afonso da Silva: 

São históricos como qualquer direito. Nascem, modificam-se e 
desaparecem. Eles apareceram com a revolução burguesa e evoluem, 
ampliam-se, com o correr dos tempos. Sua historicidade rechaça toda 
fundamentação baseada no direito natural, na essência do homem ou na 
natureza da coisa5'. 

Depois desse tratamento dado a noção de vitima e a evolução de seus 

direitos e do estudo sobre as noções dos direitos fundamentais, passa-se a análise 

da dignidade da pessoa humana direcionada aos direitos da vítima. 

'' LENZA, pedr<,. Direito Constitucional esquematizado. I i .  cd. %o Paiilo: Mc'iodo. 2007. p. 696. 
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2.2 - Princípio da dignidade da pessoa humana 

A dignidade da pessoa humana não mantem conexão com os direitos 

fundamentais, pois a ligação jurídico-positiva entre essa prerrogativa e tais direitos 

só tem início com o Estado social de Direito, com as constituições e os textos 

internacionais, após a Segunda Grande Guerra, haja vista a existência de regimes 

que objetivavam degradar a pessoa humana, conforme esclarece Jorge   ir anda^^. 
A dignidade da pessoa humana é um valor fundamental da Constituição da 

República Federativa do Brasil, conforme prevê seu artigo I.', inciso III. Dessa 

forma, as leis infraconstitucionais devem obedecer a esse valor, sob pena de 

ofender a Constituição. Nesse sentido, veja-se o posicionamento do autor português 

Jorge Miranda: 

A Constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de concordância 
prática ao sistema de direitos fundamentais. E ela repousa na dignidade da 
pessoa humana, ou seja, na concepção que faz da pessoa fundamento o 
fim da sociedade e do Estado. 
Pelo menos de modo direto e evidente, os direitos. liberdades e garantias 
pessoais e os direitos econômicos, sociais e culturais comuns têm a sua 
fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas. Mas quase todos 
os outros direitos, ainda quando projetados em instituições, remontam 
também a idéia de protecção e desenvolvimento das pessoas. A copiosa 
extensão do elenco não deve fazer perder de vista esse referencia~~~. 

Segundo Paulo Hamilton Siqueira Jr., a dignidade da pessoa humana 

significa um valor, uma qualidade intrínseca ao ser humano: 

55 MIRANDA, Jorge. Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. A dignidade da pessoa humana e a 
unidade valorativa do sistema de direitos fundamentais. São Paulo: Quarticr Laiin do Brasil, 2009. p. 168: 
Náo cxisic historicainenie uina conexão necessária entre direitos fundainentais e dignidade da pessoa humana. 
Aquilcs sisic11i;is que Iùncion;ilizani os dirciios ;i ouiros inlcrcsscs ou l i i i s  - coini~ t ios  que hS pouco rckriiiios - 
nio assentam na dignidade da pessoa humana. Assim coino conçcpr;ócs doiitriiihriiis de dignidade da pessoa 
Iiuinana de iiiatriz religiosa ou lilosótica. podem ser acompanhadas - e não o foram a l i  o Iiniil do s6culo XVIII - 
dii catálogos de direitos Iùndaineniais. 
A ligasZo jurídico-posiiiva enire direiios fundamentais e dignidade da pessoa humana só coincqa com o Esiadu 
social de Direito c, inais rigorosaincnie, com as C«nstitui$<?cse os griiiidcs tcxlos inlcriiiici~iiiais suh.;cqucnics à 
Segunda Gucrr;i Mundial, e não por acaso. Surgem em resposta aos rceitnes que "icnlar;iin su,jeirar e degradar a 
pcssoa humana" (pre61nbulo da Consiiiuiqão liancesa de 1946) e quando se proclania que "a dignidade da pcssoa 
huiiiana 6 s;ipr;illa" (an. I ,"  da constituiq%o alcmá de 1949). E, ao aliriliar-sc que "o dcscohrimenio e o desprezo 
dos direitos do homeili tinham conduzido a actos de barhsric que revoliarain a conscitncizi d;i Huiiianidudc e que 
o reconhecimcnio da dignidade inerente a todos os mcinhros da família humana c dos seus direitos iguais e 
iniilicnávcis clinsiiiui (1 fundamento da lihcrdadc, da iustisa c da paz no inundo (pre8inhiilo da Dccliirii~ào 
Universal). 

MIKANDA, Jorge. Tratado luso-brasileiro da dignidade humana, A dignidade da pessoa humana e a 
unidade valorativa do &tema de direitos fundamentais. São Piiulo: Ouarticr Laiin do Brasil, 2009. p. 169. 



Dignidade, do latim dignitas, que significa merecimento, respeito. nobreza. 
Dignidade é qualidade. Algo relativo a moral, respeito ou valor. Logo, a 
proposição "dignidade da pessoa humana" representa o valor. a qualidade 
intrínseca do homem enquanto sers7. 

Complementa o mesmo autor que, "Na antiguidade, o conceito de dignidade da 

pessoa humana estava ligado ao mbrito, que poderia ser aferido pelo dinheiro, título de 

nobreza, capacidade intelectual et~."~'. 

E sobre o surgimento de seu reconhecimento, Siqueira Jr. ressalta: 

Com o advento da ideologia cristã, em que o homem passa a ser 
concebido a imagem e semelhança de Deus, a dignidade passou a ser 
mérito de todos os seres humanos, independentemente de suas 
qualidades; como seres concebidos a igualdade e semelhança de Deus, a 
integridade dos homens faz parte da essência divina, merecendo. portanto, 
ser res~ei tada~~.  

O s  estudos contemporâneos sobre a dignidade da pessoa humana caminham 

no sentido de que a dignidade está presente quando se proporciona o mínimo 

existencial, também chamado d e  piso vital mínimo. Es te  mínimo, a existência, 

seriam os direitos sociais dispostos n o  artigo 6" da Constituição da República, como 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção a maternidade e a infância, b e m  como a assistência 

aos desamparados. 

Jorge Miranda faz um brilhante esclarecimento sobre o tema, possibilitando a 

visualização do surgimento desse mínimo existencial necessário a dignidade da 

pessoa humana: 

Cada pessoa tem de ser compreendida em relação com as demais. Por isso, a 
Constituição completa a referência a dignidade da pessoa humana com a 
referência a "mesma dignidade social" que possuem todos os cidadãos e todos os 
trabalhadores [arts. 13", no 1, e 59", no 1 ,  alínea b]. decorrente da inserção numa 
comunidade determinada, fora da qual, como diz o art. 29". no 1, da Declaração 
Universal "não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade". 

' SIQUEIRA JK., ~ ; ~ u l o  Hiiniillon. Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. A dignidade da pcssori 
humana no da pós-rnodernidade. Sio Paulu: Quarlicr Laiin do Brasil, 2009. p. 252. 

SIQUI:IKA JR., p;ili[o Haiiiiltoii. Tratado Iiiso-brasileiro da dignidade humana. A dignidade da pessoa 
huniUna no da p6s-modernidade. S5o P;iulo: Qu;iriicr I.niin ilo Brasil, 200~). 11. 252. 

s9 SIQUEIRA JR., paulu Hamiliun. Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. A dignidade da pessoa 
humana no da pós-modernidade. São Paulo: Quariicr Lalin do Brasil, 2009. p. 252. 
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E a ui se fundam os deveres fundamentais (arfs. 36", no 5, 499 no, 66", n0l, 
$9 etc.) . 

Fazendo alusão ao princípio da dignidade da pessoa humana com exigência 

de um mínimo de condições para sua subsistência, Siqueira Jr. posiciona-se desta 

forma: 

A dignidade da pessoa é um standard juridico universal. A dignidade da 
pessoa humana representa um complexo de direitos que são inerentes à 
espécie humana; sem eles o homem se transformaria em coisa, res. São 
direitos como a vida, lazer, saúde, educação, trabalho e cultura que devem 
ser proporcionados pelo Estado e, para isso. pagamos tamanha carga 
tributária6'. 

Pelo exposto, constata-se que o direito a vida, a saúde, ao trabalho, a 

educação, a cultura e ao lazer sáo direitos fundamentais, reconhecidos na 

Constituição Brasileira, e que, de acordo com a evolução dos direitos da vítima 

analisados, os direitos fundamentais são inerentes a todas as pessoas, inclusive a 

vítima de uma conduta delituosa. 

Por esse motivo, é necessário proteger e tutelar esses direitos, que podem 

ser reivindicados pela vítima e devem ser protegidos pelo Estado constitucional, 

conforme análise pormenorizada a ser feita mais adiante. 

Dessa forma, a dignidade representa um complexo de direitos inerentes a 
pessoa humana, sendo essa dignidade declarada como um principio fundamental a 

partir do momento que as constituições passaram a reconhecê-la, e os documentos 

internacionais, a prevê-los. Assim, no próximo tópico, serão analisados os direitos 

fundamentais na Constituição da República Federativa do Brasil. 

I*' MIRI\NDI\, Jorge. Tratado Luso brasileiro da Dignidade Humana, A dignidade du pessoa huninn" e a 
unidade valorativa do sistema de direitos fundamentais. Sâo Paulo: Quariicr Latin do Brasil. 2009. p. 173. 

<" SIQUEIRA jR., Paulo Hamilion. Tratado 1~~0-brasileiro da dignidade humana. A dignidade da pessoa 
hunianu no contexto da pós-mudernidade. São Paiilo: Quariicr L.niin rlo Brasil. 2000, p. 253. 



2.3 - 0 direito a vida 

O objeto deste trabalho é o direito fundamental da vítima no processo penal, 

de forma que não se poderia deixar de cuidar do direito a vida, o maior direito 

humano e fundamental de uma pessoa. 

A vida pode ser entendida como um processo de surgimento, evolução e 

transformação do ser humano, chegando-se a sua plenitude até que termine com a 

morte. Isso num sentido conceitual sem adentrarmos no plano biológico. 

Nas palavras de José Afonso da Silva, a vida seria um processo vital, como 

algo dinâmico que se transforma incessantemente sem perder a própria identidade: 

A vida humana, que é o objeto do direito assegurado no art. 5"' caput, 
integra-se de elementos materiais (físicos e psíquicos) e imateriais 
(espirituais) [...I Por isso 4 que ela constitui a fonte primeira de todos os 
outros direitos fundamentais, como a igualdade, a intimidade, a liberdade, o 
bem-estar, se náo erigisse a vida humana6*. 

A vida em si constitui um pré-requisito de todos os demais direitos; por isso, a 

Constituição da República determina ao Estado o amparo da vida em duplo sentido: 

o direito a existência e seu exercicio com dignidade; em outras palavras, "o direito de 

continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto a subsi~tência"~~, segundo 

Alexandre de Moraes. 

Dessa forma, conclui-se que a vida pode e deve ser protegida em diferentes 

frentes, pois seu conteúdo envolve diversas ramificações, tais como o direito a 

existência, a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a integridade física 

corporal e moral, a inviolabilidade do domicílio, o direito de propriedade, de 

segurança, de convivência familiar e o direito a felicidade. 

Considerada como o direito a existência humana, cabe aos sistemas jurídicos 

proteger esse direito em seus desdobramentos. Trata-se da proteção e manutenção 

do sistema vital do ser humano e a sua não interrupção até que venha a ocorrer o 

seu fim por causas naturais. 

AO se tratar da vida e de sua proteção, a questão envolve não somente a 

existência da pessoa humana, mas também, O nível e a qualidade de vida 

"' SILVA, jos& Afonso da. Curso de Direito Constitucionat Positivo. 23. ed. S?I» Paulo: Malheiros, 2004. p. 
197. 

"' MORAES, Alexandre. Direito Constitucionai. 23.ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 36. 



considerados dignos. Nesse sentido, conclui-se que a proteção da vida envolve o 1 
respeito a existência do ser humano com dignidade. 

André Ramos Tavares aborda o tema: "Ademais, é preciso assegurar um 

nível mínimo de vida, compatível com a dignidade humana. Isso inclui o direito a 
alimentação adequada, a moradia (art. 5.", XXIII), ao vestuário, a saúde (art. 196), a 

educaqão (art. 205), a cultura (art.215) e ao lazer (art. 217)"~~.  

Os desdobramentos da dignidade humana podem ser interpretados como um 

piso vital mínimo e nele estão incluídos os direitos estabelecidos no art. 6.' da 

Constituição da República de 1988 - educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência social, proteção a maternidade, a infância e assistência aos 

desamparados, conforme ensinamento de Celso Antonio Pacheco ~ i o r i l l o ~ ~ .  

A dignidade da pessoa humana, como principio consagrado na Constituição 

da República Federativa do Brasil, possibilita limitar a atividade estatal, e a atuação 

de entes privados como pessoas físicas e jurídicas. O meio pelo qual essas 

atividades serão limitadas depende da pessoa que as pratica e do ato realizado em 

desconformidade com o texto constitucional e as legislações infraconstitucionais. 

Assim, O poder público poderia emitir leis ou atos que afrontem a Constituição ao 

ofender a dignidade da pessoa humana. Já os entes privados, ao ofendê-la, 

poderiam cometer atos jurídicos em desacordo com a legislação infraconstitucional, 

ou mesmo com a Constituição. Concebe-se a dignidade da pessoa humana como 

um complexo de direitos que devem ser respeitados, tais como o direito a igualdade, 

o direito a independência e a autonomia, e a garantia de não submissão a condições 

degradantes. 

Nos Comentários à Constituição do Brasil, promulgada em 5 de outubro 

de 1988, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins afirmam que "1 ...I é um dos fins 

- - 

"41'AVARES, André Rainos. Curso de Direito Conslitucional. 5. cd. S3« Paulo: Saraiva, 2007. p. 499. 

FI<)R]I.L(>, celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Anibiental brasileiro. 8. cd. São P:iul«: Saraiva, 2007. 
p. 67, cili suas explica: "Uma vida coin dignidade rec lam~ a satisi'aç.io dos valores (iníniinos) 
liindunlcnt;ijs dçscrjios no ari. h." da Constitui~áo Federal, de hr i i ia  u exigir do Esiaclo que scjain asscgur;idos, 
rncdiantc » recolhiincnto dos tributos, t?ducac;ão, saúde, trabalho, moradia, scguraiiça. 1;izcr. ciitre «utr<is direitos 
h;isicos, indispensáveis a« desfrute de uma vida digna. Dessa feita, temos que o art. h." da Constitui~So l i xa  uni 
piso vital míninio de direitos que devem ser assegur<idos pelo estado (que o kiz nicdiantc a cohcinqa <!c trihutos), 
para o ,jcshu~c da qualidade de vida.", o autor menciona 0 ~>«sicionanicntri do Suprcnio Trihunnl Fcdcral, 
na ADPF 45 do Relatar Ministro Celso de Mello, de 4-5-2004. q u i  reconhece a iiiiporiâiicia do piso vital 
niíniirio. 



do Estado propiciar as condições Para que a pessoas se tornem dignas"", ficando 

assim a questão E o que seria a dignidade para esses autores? A resposta é dada 

por eles mais a frente, quando afirmam que a dignidade humana é, em princípio, a 

soma de todos os direitos fundamentais, abrangendo os individuais e os 

relacionados ao direito de fundo econômico e social. Explicam, ainda, os autores 

que um dos fins do Estado é assegurar a dignidade, proporcionada quando o Estado 

protege a liberdade da Pessoa, esta, sim, detentora da incumbência pessoal de 

proporcionar a si mesma uma vida digna. 

Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, ao tratarem da dignidade 

lecionam que "Esta é uma tarefas eminentemente pessoal. O sentido da vida 

humana é algo forjado pelos homens. O Estado só pode facilitar esta tarefa na 

medida em que amplie as possibilidades existenciais do exercício da liberdaden6'. 

Conclui-se que o papel do Estado é desenvolver as liberdades públicas para que as 

pessoas possam desenvolver-se no sentido de ter vida plena e digna. 

Não obstante ser uma incumbência da própria pessoa velar pela dignidade de 

sua vida, principalmente por meio de sua liberdade, impõe-se a necessidade de que 

todas as pessoas sejam tratadas como seres humanos, sem a submissão a 

tratamento desumano ou degradante. Nesse sentido, ensina José Cretella Junior 

que 

O ser humano, o homem. seja de qual origem for, sem discriminação de raça, 
sexo, religião. convicção política ou filosófica, tem direito a ser tratado pelos 
semelhantes como 'pessoa humana', fundando-se, o atual Estado de direito, em 
vários atributos, entre os quais se inclui a 'dignidade' do homem, repelido, assim, 
como aviltante e merecedor de combge qualquer tipo de comportamento que 
atente contra esse apanágio do homem . 

Esses posicionamentos demonstram que o Estado, representando os 

interesses da sociedade, deve proporcionar mecanismos competentes para proteger 

e garantir a dignidade da pessoa humana e, com isso, a dignidade de seu povo. 

"" BAS.I.OS, Celso Ribeiro; MAKTINS. Ivcs Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. V. I. São Piiul~,: 
Saraiva, 19x8. p. 425. 

"' RASTOS. Cels~i Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constitui$ão do Brasil. V. I. Sio Paiilo: 
Siiraiva, 1988. p. 425. 

CRETELLA J~NIOR, jOsé. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. V. 1. 2. cd. São paulo: 
Forense, 1990. p. 139. 



A problemática se estende a questão da capacidade financeira dos Estados, 

que, na maioria das vezes, não possuem um índice de desenvolvimento econômico 

razoável que Ihes possibilite prover despesas e investimentos necessários ao 

saneamento básico, a saúde, a educação, ao lazer e a segurança. 

Em razão desse quadro de falta de serviços públicos essenciais, desde saúde 

até segurança pública, as pessoas lesadas, das mais variadas formas, procuram a 

reparação de seus danos, ajuizando açóes contra o Estado, que, por representar o 

interesse da coletividade, arrecada e investe os tributos na busca desse bem 

comum. Essa ação reparatória contra o Estado será analisada mais adiante, no 

capítulo específico da reparação dos danos sofridos pelas vítimas de condutas 

criminosas. 

Interessante notar a existência de debates sobre as possibilidades e 

responsabilidades do Estado em danos ocorridos a sociedade, pois o erário público 

tem um caixa destinado a amparar o interesse comum e não particular do indivíduo. 

Fala-se assim da reserva do possível, ou seja, da ponderação nas decisões judiciais 

de reparação de danos contra O Estado, sob O argumento de não desfalcar os cofres 

públicos, cuja destinação, por lei, é velar pelo interesse da coletividade. 

Essas formas de tutela se referem a proteção do direito a vida como 

existência, podendo essa proteção da vida se trasladar também a proibição de 

ofensa a integridade física, como ocorre nas lesões corporais, pois, conforme ensina 

José Afonso da Silva, "[ ...I agredir o corpo humano é uma forma de agredir a vida, 

pois esta se realiza naquele. A integridade físico-corporal constitui, por isso, um bem 

vital e revela um direito fundamental do ind iv íd~o"~~.  

A ocorrência de lesão corporal de uma pessoa humana possibilita a punição 

de seu autor, traduzindo-se no jus puniendi do Estado, ou seja, o seu direito de 

reprimenda aquele infrator do preceito penal em vigor, conforme dispõe o art. 129 do 

Código Penal. Nesse crime de lesão corporal da vítima, conforme dispõe o art. 88 da 

lei n.O 9099195 , caso tenha ocorrido na forma culposa, ou seja, de natureza leve, fica 

o jus persequendi na dependência da representação por parte da vítima. 

Nesse particular, os interesses da vítima também se encontram na relação 

dos direitos fundamentais, quer por seu direito constitucionalmente previsto em 

I"' s11.v~. josi ~ f ~ , ~ ~ o  da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. cd. SZo Paulo:  Malhciros. 2o(14. p. 
198. 



relação a sua integridade fisica desdobramento natural do direito a vida, quer por 

seu direito subjetivo a segurança, como prevê o caput do art. 5.' da Constituição 

Federal de 1988. 

Nossa Constituição Federal prevê expressamente a proteção da integridade 

fisica da pessoa que tem sua liberdade de locomoção restringida, conforme dispõe o 

ari. 5", inciso XLIX: "[ ...I é assegurado aos presos o respeito a integridade física e 

moral". Essa proteção deriva de um desenvolvimento histórico, pois desde a 

constituição brasileira de 1824, em seu artigo 179, XIX, aboliu-se a violência sobre 

as pessoas presas. Na lição de José Afonso da Silva, "[ ...I suprimiu-se (sic) os 

açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis, o que foi 

completado pelo art. 72, 3 20, da Constituição de 1891, ao abolir a pena de galés e o 

banimento judicial7'. 

Seguindo o raciocínio de José Afonso da Silva, a Constituição de 1988 não só 

baniu, como também vedou expressamente em seu ari. 5', inciso III, 

a prática da tortura e, ainda, objetivando dar eficácia a norma, prevê garantias 

penais para tanto, como o dever de comunicar a prisão do indivíduo A sua família e 

ao juiz competente. 

0 s  direitos fundamentais da pessoa humana, quanto à sua vida, envolvem o 

direito de não sofrer qualquer tipo de violência, ou mesmo coação de seus 

semelhantes ou ainda dos detentores do Poder, daqueles que representam o 

Estado. 

Segundo Ruy Barbosa, por coação se entende 

[...I a pressão empregada em condições de eficácia contra a liberdade no exercício 
de um direito, qualquer que esse seja. Desde que no exercício de um direito meu, 
qualquer que elle for, intervem uma coacção externa, sob cuja pressão eu me 
sinto embaraçado ou tolhido para usar desse direito, na liberdade plena de seu 
exercício, estou debaixo daquillo que, em direito, se considera coacção [...I 

Define ainda o ilustre mestre o que entende por violência, que consiste no 

[...I o uso da força material ou official, debaixo de qualquer das duas formas, em 
grão efficiente para evitar, contrariar ou dominar o exercício de um direito. Creio 
que a definição não é incorrecta. 
Toda a vez que a acção do que se chama força. ou seja a das armas, ou seja a da 
violência, ou seja a de um decreto do poder, me contraria, me ameaça, ou me 

"' SILVA, josé ~ f i > n s o  da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. cd. Sao Paulo: M a l h i i r ~ s ,  2004. p. 
198. 



domina no exercício do meu direito, estou sujeito a força no sentido em que direito 
pode receber esse nome. 
Essa força póde se exercer sobre todos os indivíduos, não só em caracter privado, 
mas igualmente em caráter político uma vez que o direito exista, ou seja 
verificado, que seja indiscutível, e que o paciente se apresenta com o seu titulo ao 
Tribunal detentor da autoridade, para conceder-lhe a ordem presewadora7'. 

A proteção a integridade física implica também o exame da integridade 

moral, que deriva da existência plena do ser humano, ou seja, da existência com 

dignidade. 

Na abordagem do direito a vida, necessário se fez analisar a coibição da 

violência por nossa Constituição republicana. Convém examinar o direito a 

segurança, que se desdobra em dois ramos: a segurança no sentido de proteção da 

integridade física da pessoa humana e a segurança jurídica de seus direitos. O 

tratamento da segurança relacionado a integridade física será analisado no próximo 

tópico, e a segurança jurídica, no terceiro capítulo, que trata das garantias 

fundamentais. 

O direito a vida também possui desdobramentos no direito a privacidade, que 

se traduz no direito de o ser humano ter protegida sua vida privada e íntima, bem 

como na proteçáo de sua imagem. 

Essa proteção decorre do desdobramento de várias outras formas de assegurar o 

resguardo da intimidade da pessoa humana, tais como a inviolabilidade de seu 

domicílio, a inviolabilidade de suas correspondências e de outros tipos de 

comunicação, do direito de uma pessoa não ter sua imagem veiculada pela mídia 

sem a sua autorização. 

A noção de privacidade, segundo Celso Ribeiro Bastos, não é fácil de 

demarcar. Diz o autor: 

Não é fácil demarcar com precisáo o campo protegido pela Constituição. É 
preciso notar que cada época dá lugar a um tipo especifico de privacidade. 
NOS tempos atuais, seria tornar o dispositivo constitucional muito fraco o 
considerar que ele abrange-se o só ocorrido nas casas dos 

7 I BARBOSA, R,,~. Coment&rios h Constituic;50 Federal Brasileira. S,7o Paulo: Saraiva, 1934. p. 506. 

" BASTOS, Celso Rikiro. Curso de Direito Constitucional. 20. cd. Sio Paulo: Saraiva. 1999. p. 194 e 195, 



Tal argumentação é feita em razão do crescimento da modalidade coletiva de 

habitação e também dos costumes sociais bastante coletivos. 

A questão da privacidade ganha proporção nos dias atuais, em decorrência 

do crescente número de câmaras de filmagem instaladas nos mais inusitados locais, 

na maioria das vezes sob o pretexto de proporcionar maior segurança. Nesse caso, 

está em pauta a colisão de dois direitos fundamentais: a segurança e a privacidade, 

que é explicitamente violada em muitas dessas circunstâncias. 

A privacidade do ser humano e a sua proteção, segundo Celso Ribeiro 

Bastos, consistem 

[...I ainda na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissáo de 
estranhos na sua vida privada e familiar, assim como de impedir-lhes o 
acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir 
que sejam divulgadas inf30mações sobre esta área da manifestação 
existencial do ser humano. 

A intimidade pode ser entendida, de acordo com José Cretella Junior, como 

[...I o status ou situação daquilo que é intimo, isolado. só. Hd um direito ou 
liberdade pública de estar só, de não ser importunado, devassado. visto por 
olhos estranhos. A noção de intimidade ou vida privada é vinculada à 
noção relativa e subjetiva de espaço e tempo, o que explica a dificuldade 
do tema. 

Concluindo a diferenciação de forma aguçada, o autor diz: "[ ...I quando se 

sabe que 'intimidade' do cidadão é sua 'vida privada', no recesso do lar [...I"'~. 
O direito a vida e o direito à privacidade podem, ainda, ser analisados no 

direito a proteção da honra da pessoa, que não deve ser violada, sob pena de gerar 

a vítima o direito de resposta, inclusive O direito de provocar o jus puniendi do 

Estado, ou seja, a tutela penal desse direito que o Estado assegura no capitulo dos 

crimes contra a honra, previstos no Código Penal brasileiro vigente. 

Após a abordagem do rol dos direitos fundamentais previstos na Constituição 

da República, serão analisados os instrumentos de proteção desses direitos, ou 

seja, as garantias fundamentais. 

" BASTOS, celho ~ i h ~ i ~ ~ , .  Curso de Direito Constitucional. 20. cd. Sào Piiulo: Saraiva, 1999. p,  194 e 195 
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2.4 - 0 Direito a igualdade 

Já dizia Antônio de Sampaio Dória serem os homens iguais, 

independentemente de raça, da nacionalidade e do país onde habitem, pois, desde 

o nascimento, nada os diferencia, o que só vem a ocorrer com o tempo e com a 

formação da personalidade da pessoa: 

Em não se tratando de monstros, em quase nada diferem entre si os 
recém-nascidos. Têm todos os mesmos órgãos, a mesma conformação 
geral, cabeça sobre os ombros, duas mãos, dois braços, duas pernas, dois 
pés, os mesmos aparelhos internos, coraçáo, rins, pulmões, intestinos, os 
mesmos sentidos. Nos primeiros tempos da vida das crianças, nada ha que 
revele destinos, nada que indique a predestinação para a riqueza, ou para 
a miséria, para a liberdade, ou para a escravatura, para mandar ou para 
ser mandado7'. 

O princípio da igualdade se traduz no tratamento jurídico idêntico aqueles que 

se encontram em situação parecida, tendo aplicabilidade a todos os ramos do 

direito. A Constituição da República Federativa do Brasil o prevê em seu artigo 5", 

caput e inciso I. 

0 direito a igualdade aplica-se a todos os cidadãos, e não somente a estes, 

como a todas as pessoas humanas, razão pela qual a vítima de uma conduta 

delituosa também goza do direito ao respeito do princípio da igualdade, no 

tratamento de seus direitos. 

A igualdade pode ser classificada como formal ou material: a primeira 

consiste na igualdade perante a lei, que aceita em algumas situações o tratamento 

desigual de algumas pessoas, de acordo com a sua desigualdade, como forma de 

adequar melhor o tratamento das pessoas de acordo com sua situação, 

proporcionando uma maior justiça, conforme dispõe O caput do art. 5 O  de nossa 

constituição. Já a igualdade material Se revela pelo tratamento igualitário de todas as 

pessoas, não levando em consideração as características e situações pessoais de 

cada um. 

A questão é clara nos ensinamentos trazidos por Motta Silva e Gustavo 

Barchet: 
A isonornia formal (caput) pugna pela igualdade de todos perante a lei, que 
não pode impedir que ocorram desigualdades de fato, provenientes da 

" ~óp.1~. A, dç ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  0 s  direitos do homem. São Paulo: Rio de Janeiro: Rccife c Porto ~ l c g ~ ~ ,  

Ciiiiipnhia Editora N;ici«ndl. 1942. P. 631. 
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diferença de aptidões e oportunidades que o meio social e econômico 
permite a cada um. Jh a igualdade material, ou seja, aquela que postula um 
tratamento uniforme de todos os homens perante a vida com dignidade, B 
quase utópica, visto que nenhum Estado logrou alcançá-la efeti~amente.'~ 

Na história das civilizações e na do próprio direito, a igualdade se fez 

presente, ainda que de forma gradativa, mas alcançando penetração em todos os 

ramos do direito. 

A igualdade é inerente ao sistema democrático, pois possibilita O 

reconhecimento de direitos iguais às pessoas de modo geral, independentemente de 

sexo, religião, etnia, classe social ou opção de vida. 

Não obstante a distinção entre igualdade formal e material, em relação ao 

tema, objeto deste trabalho, impõe-se sejam analisados outros aspectos como a 

diferenciação entre a igualdade de direito e a de fato que revela, em outras palavras, 

quase o mesmo entendimento já observado. 

Assim, no dizer de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a igualdade de direito 

seria "'igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades, uma igualdade 

virtual'. Afirma ele que 'os homens são igualmente aptos a gozar de direitos""', 

entendendo por igualdade de fato, também denominada igualdade real e igualdade 

civil, a que "[ ...I afirma em prol de todos 'um igual exercício atual de direitos", 

explicando que esta última seria a igualdade prometida pelo sistema comunista que 

para alcançar esta modalidade de igualdade admite sacrificar até mesmo a 

liberdade. 

Nesse contexto, cabe refletir sobre da relativização do direito fundamental em 

apreço, haja vista sua rigidez não acompanhar a evolução da sociedade em suas 

relações, o que acaba por exigir que se pondere sua aplicação por quem quer que 

seja. 

A igualdade se constitui também Como um limite do legislador, que não pode 

editar leis que infrinjam esse principio sem um motivo discriminatório que o justifique, 

o que também deve ser observado pelos poderes executivo e judiciário. 

- 

'" M()TTA, çylvio; BARCHET. Gustavo. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janciro: Elscvicr, 2007. p. 
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p. 282. 



Os atos provenientes dos três poderes não podem constituir privildgios a 

quem quer que seja, sob pena de sua violação ensejar controle de 

constitucionalidade a ser exercido pelo Poder Judiciário7'. 

O tratamento desigual pela lei somente deve ocorrer em situações em que 

haja critérios distintos que justifiquem tratamento diferenciado, pois as nomas de 

direitos disciplinam situações fáticas, que podem incidir a necessidade de regimes 

diferenciados de seus direitos. 

Objetivando aplicar a lei de forma que se evite a ocorrência de privilégios, o 

aplicador deve buscar interpretá-la do modo mais equânime possível. Nesse sentido, 

cabe mencionar novamente os ensinamentos de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

quando afirma que a igualdade "É também um principio de interpretação. O juiz 

devera dar sempre a lei o entendimento que não crie privilégios, de espécie alguma. 

E, como o juiz, assim deverá proceder todo aquele que tiver de aplicar uma ler7'. 

A concessão de privilégio deve ser justificada, pois, em determinadas 

situações, a proteção do direito fundamental da pessoa se mostra mais resguardado 

quando, de fato, se aplica certa discriminação, que se mostre plausível a situação 

que a justifica. 

Essas discriminações, justificadas pelas circunstâncias, são visíveis também 

em diversos outros preceitos normativos, Como ocorre no art. 40, §I0, 111, alínea "a", 

da Constituição Federal, diferenciando a aposentadoria entre homens e mulheres. 

Nesse sentido, Augusto Zimmermann argumenta que "Assim, pode-se entender o 

porquê da mesma defender determinadas situações, como a proibição do trabalho 

ao menor e a da aposentadoria diferenciada em favor das mulheres [...]"80. 

Dos ensinamentos de Sampaio Dória se extrai o entendimento de que 

exigências específicas da lei, para O exercício de alguns direitos, não ofendem o 

direito à igualdade, desde que a todos Seja possível O seu alcance, como se vê no 

texto: 

78 O controle de constitucionalidade pode ser feito pelo Poder Judiciário, ou mesmo pelo veto de Chefe do 
Poder Executivo ao se deparar com uma lei que entenda ser inconstitucional. ou ainda pelo controle 
preventivo de constitucionalidade feito neste caso pelo Poder Legislativo. 

7n FERREIRA FILHO, ~ ~ ~ ~ ç l  Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 33. ed. São Paulo: Saraiva. 2()07. 
p. 282. 
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Nada obsta a que a lei exija, mas a todos indistintamente, condições para o 
exercício de certos direitos. Mas sao condições cujo preenchimento est8 ao 
alcance de todos, Em qualquer caso. sempre ausência de privilégios, 
ausência de posições hereditárias, ou, na sua forma positiva, poderem 
todos ir até onde lhe permitirem as pr6prias forças e capacidade, as 
iniciativas, a resistência, a perseverança, - eis a igualdade que as 
constituições liberais asseguram a todos8'. 

Pelo texto exposto, extrai-se o entendimento de que o tratamento diferenciado 

da pessoa pode ser legítimo, de acordo com a necessidade posta em evidência, 

como pode ocorrer em uma relação de trabalho, cujo tratamento diferenciado das 

pessoas ocupantes de determinadas posições se justifica ou, como ocorre em 

cargos a serem exercidos nas forças armadas, cuja diferenciação se dá pela 

exigência de altura mínima do candidato, por exemplo. 

Outra vertente da igualdade está no fato de que este direito constitui um 

princípio que não só se dirige a limitar o legislador, o aplicador e intérprete do direito, 

como também constitui um direito subjetivo da pessoa e do cidadão de reivindicá-lo 

ao Judiciário para que seja observado. 

Esse direito somente pode ser suprimido quando há critérios discriminatórios 

aceitos pelo meio social em que o indivíduo convive, inclusive havendo razoabilidade 

nesse sopesamento de valores, como ocorre quando se fixam exigências para o 

desempenho de atividades profissionais. 

Nesse sentido, Celso Bastos demonstra que "É curial que nenhuma lesão 

existe ao princípio se os critérios discriminatónos forem aqueles que encerram 

valores prezados pela sociedade. Então seria lícito vedar o acesso de pessoas 

desonestas, desonradas, grosseiras, de má reputa~ão"~'. 

A aplicabilidade da igualdade, nos diversos ramos do direito, pode ocorrer de 

forma diferenciada, o que é possível Constatar no âmbito do Direito Processual, 

como se nota no Código de Processo Civil em vigor, ao dispor os prazos 

processuais em seu art. 188, de forma diferenciada, as distintas partes que integram 

uma mesma relação jurídica p r ~ c e ~ ~ ~ a l .  OS órgãos do Ministério Público e da 

Fazenda Pública, que, em razão do volume de processos em que atuam e pela 

- 

X I  DORIA, A. de Sampaio, Os direitos do homem. São Paulo; Rio de Janeiro; Recife; Porto Alegre: Companhia 
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função social que exercem, têm o prazo em quádruplo para contestar, e em dobro, 

para recorrer das decisões judiciais que lhe sejam desfavoráveis. 

Sobre o assunto, Luís Roberto Barroso, em comentários ao art. 5O, caput da 

Constituição República, entende ser constitucional a diferença de prazos 

processuais, fundamentando-se inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, ao afirmar: 

A vista do principio da razoabilidade, o disposto no art. 188 do Código de 
Processo Civil (prazo em quádruplo para a Fazenda Pública contestar e em 
dobro para recorrer), na redação anterior a MP 1.798-2/99, é compativel 
com a Constituição Federal de 1988. Com esse entendimento. o Supremo 
Tribunal Federal, por maioria, rejeitou a preliminar de intempestividade do 
recurso extraordinário interposto pela União Federal. vencido o ministro 
Marco Aurélio, que a colhia, declarando, incidenter tanturn, a 
inconstitucionalidade da referida norma por ofensa aos princípios da 
isonomia e do devido processo legal (STF, Inf. STF 143/1, RE 194.925-MG, 
Rel. Min. Ilrnar ~alvão)'~. 

A discrepância existente entre esses prazos se justifica pelas características 

essenciais das funções públicas privilegiadas em questão, que, em razão do próprio 

fim da atividade que desenvolvem, devem ter um tratamento diferenciado, mesmo 

porque essa atividade essencial visa, em muitas das suas atuações, a tutela de 

direitos fundamentais das pessoas que representa ou dos interesses públicos que 

defende. 

Essa questão tem muita relevância no tema deste trabalho, pois se verifica, 

com frequência, que os agentes acusados pelo cometimento de condutas criminosas 

se beneficiam da lentidão do Poder Judiciário e, consequentemente, acabam 

beneficiados pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, prevista no art. 109 

do Código Penal, e em outras leis penais especiais. 

A vitima da conduta criminosa é prejudicada em seu direito, pois também tem 

interesse pessoal em ver o autor responder pelo crime a ele imputado, pois da 

possível sentença penal condenatória obtém um título executivo judicial, previsto no 

artigo 4 7 5 ~  do cPC, a ser liqujdado e executado no âmbito civil, com vistas à 

reparação de seu dano, conforme dispõe O afl. 387, inciso IV do Código de Processo 

"' BARROSO, ~~í~ Roberio. Constiluiqão da República Federativa do Brasil anotada. 3. cd. sao paul,,: 
Saraiva. 2001. p. 18. 
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Penal, que se embaça no direito material previsto no artigo 91, inciso I do Código 

Penal, tratando-se do efeito secundário da sentença penal condenatória. 

A reparação da lesão causada pelo crime pode ser tolhida em razão do 

transcurso da prescrição ou da decadência, a serem contadas pelas regras de direito 

civil, conforme dispõem os artigos 205, 206 e 207 do Código Civil. 

Além disso, a sociedade tem interesse na aplicação da reprimenda penal, 

pois se objetiva coibir a reincidência da conduta repugnante pelo agente condenado 

pelo crime, e também como exemplo a outras pessoas. 

A questão da lentidão da prestação jurisdicional e bastante debatida pelos 

especialistas, pois se busca, constantemente, maior eficácia a prestação jurisdicional 

do Estado. 

As relações jurídicas formadas pelos ajuizamentos de ações estão 

intimamente ligadas ao princípio da isonomia como um direito fundamental 

positivado em nossa Constituição. Ao tratar-se da igualdade na aplicação da lei 

entre direitos individuais e interesses coietivos, verificam-se esforços para que sua 

aplicação proporcione um melhor equilíbrio ao desequilíbrio encontrado nessa 

relação. 

Já no sentido de que os privilégios impostos pelos interesses públicos, em 

favor dos entes estatais, não violam O princípio da igualdade, tem-se nos 

ensinamentos de Pinto Ferreira que 

Não se trata evidentemente de igualdade absoluta, nem de igualdade 
econõmica, conduzindo ao nivelamento social. Balladore Pallieri salienta 
que o princípio náo obriga a tratar igualmente situações de fatos desiguais, 
proibindo apenas o arbítrio diante de diferenciações fundamentadas em 
qualidades pessoais do indivíduo, tais como raça, riqueza, sexo, profissão, 
classe etc. A igualdade deve ser proporcionalB4. 

Assim, pela necessidade de se priorizarem algumas atividades de interesse 

público, é crescente o entendimento de que, por razões de importância coletiva, 

permite-se ponderar o direito individual ante O coletivo, em dadas circunstâncias. 

Ainda em relação ao princípio da isonomia, uma situação mais complexa deve 

ser observada na aplicação desse princípio, quando do cálculo da pena a ser 

imputada ao agente criminoso, pois, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, a 

pena deve ser correspondente a Outras anteriormente aplicadas nas mesmas 

XJ PINTO, ~~j~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ .  Comentários h Constituiçáo I)rasiieira. Sáo Paulo: Saraiva. 1989. p. 62. 
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situações. Este parâmetro funciona como forma de justiça, pois são levadas em 

consideração as características pessoais do agente criminoso em sua vida 

pregressa e no momento do cometimento do crime, no sentido de se aplicar a 

proporção adequada de pena a determinada conduta criminosa, de forma equitativa, 

a processos idênticos julgados. 

Para José Afonso da Silva, 

A realização da igualdade perante a justiça, assim, exige a busca da 
igualização de condições dos desiguais. o que implica conduzir o juiz a dois 
imperativos, como o b s e ~ a  Ingber: de um lado cumpre-lhe reconhecer a 
existência de categorias cada vez mais numerosas e diversificadas, que 
substituem a idéia de homem, entidade abstrata. pela noção mais precisa 
de indivíduo caracterizada pelo grupo em que se insere de fato; de outro 
lado, deve ele apreciar os critérios de relevância que foram adotados pelo 
legislador. É essa doutrina que orienta o principio da igualdade da justiça 
na imposição de pena para o mesmo delito. Seria injusto fosse aplicada a 
mesma pena sempre em atendimento a uma igualdade abstrata. 
Aplicando-se matematicamente a mesma pena para o mesmo crime, que, 
por regra, é praticado em circunstâncias diferentes por pessoas de 
condições distintass5. 

Dessa forma, fica a critério do juiz de Direito a ponderação de duas situações 

distintas, mas que no final se complementam: de inicio deve ponderar as 

circunstâncias do grupo em que o agente está inserido, ou seja, o contexto social, as 

características do indivíduo; posteriormente, analisa os critérios especificadores da 

lei quanto as condutas tidas como criminosas e suas respectivas circunstâncias. 

pinto Ferreira sustenta que "A individualização da pena é a adaptação da 

pena a natureza da pessoa sobre quem recair [...I"'" 
Porém, José Afonso da Silva lembra que, para minimizar eventual injustiça, 

além das atenuantes e agravantes, a Constituição dispõe sobre a individualização 

da pena em seu art. 5 O ,  inciso XLVI, sendo essa regra prevista no ordenamento 

infraconstitucional, no art. 59 do Código Penal. Ressalta o autor que esse sistema 

não é suficiente para proporcionar uma justiça isonòmica. 

O princípio do juiz natural positivado na Constituição como direito fundamental 

se relaciona também com o princípio da igualdade, pois tem aplicabilidade em todo o 

território nacional a regra de se vedar a formação de tribunal de exceção, exigindo- 

'' SILVA, jod p.fonso da. Curso de Direito C~nSt i t~c i~na i  Positivo. 27. cd. Sâo  Paul[,: Malhciros. 200h. p. 
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se que o juiz seja previamente instituído para que se evite a parcialidade, do mesmo 

modo que se exige desse juiz estar no gozo de suas garantias, para que possa atuar 

sem a interferência de qualquer pessoa. 

Mas a igualdade se aplica a outras regras de direito previstas na Constituição 

da República e em leis infraconstitucionais, como nas regras das obrigações 

impostas a homens e mulheres, refletindo-se no Direito Civil e, especificamente, no 

Direito das Obrigações ou no Direito de Família. 

A igualdade entre homens e mulheres vem de uma luta histórica, pelo 

reconhecimento de tratamento isonômico, independentemente do sexo da pessoa. O 

Poder Constituinte Originário, no Brasil, foi bastante zeloso ao estabelecer 

especificamente em seu artigo 5", inciso I, que: "[ ...I homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações nos termos desta Constituição". 

Como bem salienta José Afonso da Silva sobre a igualdade entre homens e 

mulheres, "Mais relevante ainda é que não se trata ai de mera isonomia formal. Não 

é igualdade perante a lei, mas igualdade em direitos e obrigações [...rB7. O autor 

esclarece ainda que essa igualdade não atinge somente homem e mulher, no que 

concerne a sociedade conjugal, que recebeu tratamento especifico no art. 226, @jO, 

da Constituição da República, mas em todas as situações de convivência em 

sociedade. 

Interessante notar, conforme bem demonstra Pedro Lenzass, alem de prever a 

igualdade material, a Constituição dispõe sobre situações de desigualdade em 

relaçao a direitos, inclusive no que se refere a desigualdade entre sexos, como 

ocorre com o art. 5 . O ,  inciso L, que dispõe sobre as condições especiais de prisão no 

caso de presidiária em período de amamentação, ou mesmo em relação ao serviço 

militar obrigatório, conforme estabelece O art. 143, ou também nas regras de 

aposentadoria previstas no ar?. 201. 

A igualdade constitucionalmente prevista também abarca o Direito Tributário, 

de modo que o art. 150 dispõe que é vedada a instituição de tratamento tributário 

desigual a contribuintes que se mcontrem em situações equivalentes, vislumbrando- 

se, neste mandamento, a igualdade material, como bem demonstra Pedro Lenza: 

n i  SILVA, jos6 ~f~~~~ da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. cd. São P;iuio: Malhcirirs, 200h, p. 
217. 
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Deve-se, contudo. buscar não somente esta aparente igualdade formal 
(consagrada no liberalismo clássico), mas, principalmente, a igualdade 
material, na medida em que a lei deverá tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. 

Enriquecendo sobremaneira os parâmetros criteriosos que levam ao 

entendimento de que a igualdade tem aplicabilidade ao Direito Tributário, que o faz 

por meio de ponderações quanto a proporcionalidade do tributo a ser cobrado do 

contribuinte, na medida de suas forças econômicas, acentua Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho que 

Essa discussão hoje silenciou, prevalecendo o entendimento segundo o 
qual a proporcionalidade do tributo não fere a igualdade. De fato, já 
ensinava a filosofia perene que a igualdade pode ser absoluta ou aritmética 
e proporcional ou geométrica. Dessa forma, atende-se à igualdade 
geométrica exigindo-se de quem ganha dez milhões cinco vezes mais de 
impostos do que daquele que ganha dois [ . . . I ~ ~ .  

Também o imposto sobre grandes fortunas propõe uma forma de tratar 

diferentemente os contribuintes, que, na verdade, não obstante serem obrigados 

pelo mesmo tributo, possuem capacidades econômicas distintas, sendo essa 

característica o fundamento e a razão da legislação tributária. 

2.5 - O direito a segurança 

O direito a segurança tem plena relação com o tema deste trabalho, pois a 

vítima de uma conduta criminosa está nessa situação pela ofensa ao seu direito a 

segurança, previsto na Constituição da República. 

Esse direito a segurança está previsto no art. sO, caput da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, sendo certo ter sua abrangência não restrita 

apenas à segurança de uma pessoa, de sua residência, do exercício de alguma 

atividade profissional, do direito de se reunir em local público para fins lícitos, mas 

alcançando um conjunto de direitos interligados e cuja titularidade vai além de uma 

única pessoa, podendo ser entendido como um direito transindividual. 

No entender de Paulo Napoleão Nogueira Silva, já O conceito de segurança 

pública 

H', FERREIRA FILH<),  M~,,&.I Giin~nlvcs .  Curso de Direito Constitucionnl. 23. cd. Sal) P;~uIo: siii-~iv;,, IL)')~. 

p. 243. 
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[...I envolve a manutenção da ordem legal, com a conseqüente 
preservação da incolumidade de pessoas e de patrimônios. De tal mister 
estão incumbidas instituições civis e militares, além de a Constituição 
cometê-lo como responsabilidade, em tese, de todos os cidadãos [...]". 

Ao se tratar da segurança nacional, estamos diante da defesa do Estado, ao 

passo que, por segurança pública, se entende a proteção da ordem pública, sendo 

este bem de difícil conceituação, O que leva José Afonso da Silva a lecionar que se 

trata de "[ ...I uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de 

violência ou de sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa 

produzir, a curto prazo, a prática de  crime^"^'. 
O entendimento colacionado demonstra a repercussão dos efeitos da violação 

de direitos da pessoa humana, no âmbito do Estado, como sujeito passivo da 

conduta delituosa, sendo sujeito passivo também a vítima, que tem seus direitos 

violados. 

Abrange assim a segurança um direito individual e coletivo, conforme José 

Afonso da Silva: 

E o caput da art. 5." fala em inviolabilidade do direito [...I $I segurança, O 

que. no entanto, não impede seja ele considerado um conjunto de 
garantias, natureza que, aliás, se acha insita no termo segurança. 
Efetivamente esse conjunto de direitos aparelha situações, proibições, 
limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercicio e o gozo de 
algum direito individual fundamental (intimidade, liberdade pessoal ou a 
incolumidade fisica ou 

Mas a questão, hoje em pauta, refere-se ao exercício desse direito de 

segurança que, num primeiro momento, pode dar a impressão de ser um direito 

individual do homem, exclusivo, tal Com0 fundamentalmente positivado em nosso 

documento constitucional, mas que, de fato, está categoricamente relacionado a 

muitos outros direitos, de uma OU mais pessoas, interligados pela relação de 

parentesco existente entre seus familiares e entes queridos. 

41 SILVA, paulo ~ ~ ~ ~ l ~ á ~  Nogueira da. Curso d e  Direito Constitucional. 3 .  ed. Rio de Jaticiro: Forcnsc. 2003. 

p. 60 1 .  
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778. 
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Poder-se-ia pontuar a questão do próprio direito a felicidade, como um direito 

fundamental ora interligado, ou derivado do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que também está intimamente atrelado ao direito de segurança. 

Relacionam-se esses direitos fundamentais com a proteção da família, com o 

direito a sua integridade, a proteção de seus integrantes, o direito ao convívio 

familiar que embasa a vida com dignidade, decorrendo disso o sentimento de 

tranquilidade e de paz, além do fato de a família ser a célula da sociedade. 

A segurança dos familiares - ou mesmo a própria segurança do cidadão - 
permite-lhe uma sensação de satisfação por assegurar a permanência daquilo que 

foi conquistado, ao nascer, ao criar sua família, ao trabalhar, ao construir a vida. Daí 

por que o tema desta dissertação, "O direito fundamental da vítima", está 

intimamente relacionado ao direito a segurança. 

Nesse contexto, está o direito a proteção da integridade física da pessoa 

humana que se traduz conforme ensinamentos dos civilistas Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona: "[ ...I higidez do ser humano no sentido mais amplo da expressão, 

mantendo-se, portanto, a incolumidade corpórea e intelectual, repelindo-se as lesões 

causadas ao funcionamento normal do corpo humanoug3. 

A questão da integridade física abrange a discussão sobre o conflito entre a 

vontade ou convicção da pessoa e a necessidade de intervenção cirúrgica, sendo 

pacífico o entendimento de que a pessoa em tratamento tem o direito de saber dos 

riscos do tratamento e de recusá-lo quando houver risco de vida com o tratamento 

médico ou com a intervenção cirúrgica, conforme dispõe o art. 15 do Código Civil de 

2002. 

Porém, segundo esclarecem Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho, "O doente tem, portanto, a prerrogativa de se recusar ao tratamento, em 

função do seu direito a integridade física, valendo registrar que, no caso da 

impossibilidade de sua manifestação voíitiva, deve esta caber ao seu representante 

legarg4. Observa-se que o ar?. 146, §3O, 1, do Código Penal prevê que, em existindo 

o perigo de vida, não incorre o médico no crime de constrangimento ilegal; no caso 

"' GAGI>IANO, Stolze; PAMPLONA FILHO. Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Parte Geral. 10. c*. 

São Paulo: Saraiva, 2008. v .  I .  p. 155. 

'' GACLIANO, pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rdoll'o. Novo Curso de Direito Civil. Paric Gcriil. 10. ~ d .  
São Paulo, Edilora Saraiva, 2008, V.  1 ,  P. 156. 

56 



de convicção religiosa ou filosófica, a questão deve ser dirimida pelo Poder 

Judiciário. 

A proteção da integridade física da pessoa está relacionada com o direito a 

proteção que o Estado lhe deve proporcionar. 

O direito a segurança, analisado por outro enfoque, pode ser visto sob o 

prisma da atuação estatal, que deve abster-se de extrapolar os direitos e poderes 

delegados ao Poder Público pelo povo. Com0 o Estado cuida de seus interesses e, 

quando o faz, está tratando da coisa pública, indiretamente relacionada ao interesse 

da coletividade, deve abster-se de ofender os interesses dos particulares, de forma 

gratuita. 

Nesse sentido, Sampaio Doria considera que 

O mais prudente está em organizar de tal forma o estado, que os abusos de poder 
se reduzam ao mínimo, e, quando surjam, haja, no mecanismo de estado, 
reparação condigna. Quem quiser um critério rápido e seguro para aquilatar se um 
regime político é bom ou mau, basta indagar: ha na máquina do estado, 
segurança jurídica; ha contra abusos de poder. garantias aos direitos da 
~iberdade?'~. 

Lembre-se ser da incumbência do Estado proporcionar segurança as pessoas 

e aos cidadãos, não só em respeito ao direito objetivamente previsto na Constituição 

da República, mas também como um direito subjetivo das pessoas também 

positivado na Constituição. O exercício do direito subjetivo faculta ao lesado o 

ajuizamento de ações para tutela desses direitos pelo Poder Judiciário. 

A segurança pública é um direito que também deve servir ao direcionamento 

da atuação do Poder Legislativo e do Executivo. 

Em se tratando da segurança pessoal, como bem ressalta Jose Afonso da 

Silva, não basta afirmar a existência da declaração de direitos, sendo necessária, 

para sua efetividade, a previsão de mecanismos passíveis de proteger esses 

direitos, ao explicar: 
que a liberdade da pessoa física, para ter efetividade, precisa de 

garantias contra a prisão. a detenção e a penalização arbitrária, mediante 
mecanismos constitucionais denominados, em conjunto, direito de 
segurança Estas regras de segurança pessoal exigem que as medidas 
tomadas contra os indivíduos sejam conformes com o direito, isto é, 

'Ir D ~ R I A ,  A, de sampdio, os direitos do homem. Sáo Paulo: Rio de Janeiro; Recife; Porto Alegre: Coliipailliia 
Editora Naciunal, 1942. p. 640. 



anterior e regularmente estabelecidas, vale dizer, atendam ao princípio da 
legalidade, ao devido processo legals. 

0 respeito a liberdade pessoal, nesse viés, repercute no direito do Estado de 

punir aquele que comete uma infraçáo penal, devendo, assim ser obsewado o 
I 

princípio da legalidade e do devido processo legal, conforme veremos mais adiante. 

Ainda na esteira do direito constitucionaimente positivado à segurança, 

necessário se faz cuidar de outro que também deve ser resguardado pelo Estado e 

cuja proteção é reflexo do direito a segurança: O direito à intimidade, previsto no ar!. 

5", inciso X, da Constituição da República que dispõe serem invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Com o grande crescimento da 

publicidade, passou a ocorrer uma invasão a vida privada e a intimidade da pessoa 

humana. 

Luiz Ferreira Pinto demonstra que a origem histórica do direito a intimidade 

está relacionada com o direito a dignidade da pessoa humana, comentando que: 

"Em maio de 1967, celebrou-se em Estocolmo a Conferência Nórdica sobre o Direito 

à Intimidade..."g7, concluindo seu entendimento no sentido de que a proteção a 

intimidade está diretarnente relacionada ao direito a dignidade humana. 

O mesmo autor demonstra ainda cinco ofensas a intimidade que constam do 

documento de Estocolmo: 

O documento de Estocolmo alinha cinco ofensas ao direito a intimidade: 
penetração no retraimento da solidáo pessoal, incluindo-se no caso o 
espreita-la pelo seguimento. pela espionagem ou pelo chamamento 
constante ao telefone; gravação de conversas e tomadas de cenas 
fotográficas e cinematográficas das pessoas em seu circulo privado ou em 
circunstâncias intimas ou penosas à sua moral; audição de conversas 
privadas por interferências mecânicas de telefone, microfilmes 
dissimulados deliberadamente; exploraçáo do nome, identidade ou 
semelhança da pessoa sem seu consentimento, utilização de falsas 
declarações, revelação de fatos Íntimos ou critica da vida das pessoas; 
utilização em publicações, OU em Outros meios de informação, de fotografia 
ou gravações obtidas sub-repticialmente nas formas precedentesg8. 

O nosso ordenamento jurídico assegura proteção a intimidade, tanto na 

norma constitucional, conforme visto acima, quanto na legislação infraconstitucional. 

"" SILVA, ~~~i ,i,fonso da. curso de Direito Constitucional Positivo. 27. ed. S5o  Paulo: Malheiros, 2006. p 
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Os artigos 20 e 21 do Código Civil brasileiro em vigor dispõem sobre a proteção da 

imagem e da vida privada da pessoa que deve ser preservada de ofensa nas 

relações entre particulares ou mesmo no exercício de atividades junto ao poder 

público. 

Celso Ribeiro Bastos, com a clareza que lhe é peculiar, demonstra o alcance 

dessa proteção: 

O inciso X oferece guarida ao direito à reserva da intimidade assim como 
ao da vida privada. Consiste ainda na faculdade que tem cada indivíduo de 
obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim 
como de impedir-lhes o acesso a informa 6e.S sobre a privacidade de cada 3 um. e também existencial do ser humano . 

Nota-se que o direito fundamental a segurança abrange a proteção da 

intimidade da pessoa humana, que, por Sua Vez, se relaciona com o direito de 

proteção da família, e mais, como bem esclarece Celso Bastos, a proteção da 

intimidade envolve o "[ ...I direito a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, 

o sigilo profissional [...]"loO. Assim se pode afirmar que a proteção da intimidade 

acaba por resguardar outros direitos derivados dela. 

O direito a segurança também abrange o direito de proteção a incolumidade 

moral da pessoa humana. Esse direito é protegido expressamente na Constituição 

Federal de 1988, no art. 5', inciso X. Celso Ribeiro Bastos evidencia o surgimento 

dessa garantia constitucional antes da Carta de 1988: "Havia um outro tipo de dano 

mais sutil, mas nem por isso menos agressivo e maligno, que é aquele fruto de 

ataques a honra, à dignidade, a reputação e mesmo aos sentimentos h~rnanos"'~'. 

Carlos Roberto Gonçalves explica que 

Dano mora1.é o que atinge o ofendido como pessoa. não lesando o seu 
patrimônio. E lesáo de bem que integra os direitos da personalidade, como 
a honra. a dignidade, a intimidade, a imagem, o bem nome etc., como se 
infere dos arts. 1.9 111, e S.', V e X ,  da Constituiçáo Federal. e que acarreta 
ao lesado dor, sofrimento. tristeza, vexame e humilhação'02. 

99 BASTOS, celso ~ i h ~ i ~ ~ .  Curso de Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 195 
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Estando o direito relacionado a reparação pela violação da moral da pessoa 

humana com outros direitos fundamentais, nota-se, novamente, o dialogo entre os 

direitos fundamentais que se correlacionam, enfatizando a causa de pedir de uma 

ação de responsabilidade civil por ofensa a tais direitos, além da possibilidade de 

sua proteção por meio de garantias constitucionais, como veremos adiante. 

2.6 - O direito ao convívio familiar 

Impõe-se abordar o direito da vítima ao convívio familiar, pois o direito à 

proteção da família, positivado no art. 226 de nossa Constituição da República de 

1988, estende-se a vítima. Este dispositivo estabelece que a família é a base da 

sociedade, tendo especial proteção do Estado. 

A família representa o embrião de uma sociedade, cujo modelo consistia em 

pai-mãe-prole, sendo certo que O seu não seguimento levava a constatação de se 

tratar de uma família problemática, fora do padrão. A psicologia critica essa 

classificação por dois motivos: determina uma regra e classifica outras formas de 

família como inadequadas. 

Nesse sentido caminha a obra de Ana Mercês, Odair Furtado e Maria de 

Lourdes: "Nesta compreensão de família há, sem duvida, um julgamento que não é 

científico, mas moralista, pois utiliza um padrão como referência e considera os 

outros inadequados"'03. 

Hoje, existem várias formas de se estruturar uma família: aquela formada por 

pais separados, as chefiadas pela mulher, a formada só pelo homem ou só pela 

mulher - ambos com seus filhos - e, ainda, a formada pela pessoa sozinha, que 

assim vive por opção ou pelo acaso, podendo também decorrer da união de pessoas 

do mesmo sexo, não obstante a resistência que encontra em nossa legislação e 

doutrina. 

A esse respeito, como esclarecem 0s P S ~ C Ó ~ O ~ O S  Ana Mercês, Odair Furtado e 

Maria de Lourdes. 

1113 BOCK, A , , ~  M. ~ ~ h i ~ ;  FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes l'rassi. Psicologias - uma 
introducão ao estudo de psicologia Sào Paulo: Saraiva. 2008. 13. ed. 13. Iiragein. p. 247. 



A famífia, do ponto de vista do indivíduo e da cultura, 6 um grupo tão 
importante que, na sua ausência, dizemos que a criança ou o adolescente 
precisam de uma família substituta. ou devem ser abrigados em uma 
instituição que cumpra as funções materna e paterna, isto é, as funçães de 
cuidado e de transmissão de valores e normas culturais - condição para a 
posterior participação na coletividadelo4. 

Assim, esse ente possui um papel social, pois exerce influência fundamental 

na boa formação das crianças ou adolescentes que a constituem, pois são pessoas 

em plena formação e desenvolvimento. A família completa o amparo necessário aos 

seus conviventes, tendo ainda O papel de base da sociedade. Conforme ensina José 

Afonso da Silva, "A família é afirmada como base da sociedade e tem especial 

proteção do Estado, mediante assistência na pessoa de cada um dos que a 

integram e criação de mecanismos Para coibir a violência no âmbito de suas 

relações"105. 

Para que se respeite a dignidade da pessoa humana, é essencial que seja 

garantido ao ser humano a proteção de sua família, haja vista a necessidade mais 

que comprovada pelos estudos das várias áreas da ciência de que a pessoa 

necessita do convívio familiar para que tenha equilíbrio em todas as fases de sua 

vida. 

O tema família está em constante estudo pelas várias áreas da ciência, pois 

as mudanças do contexto social são Constantes e repercutem diretamente no plano 

familiar. Outro não é o entendimento da psicologia, dos estudiosos da área Ana 

Mercês Bahia Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Trassi Teixeira, 

demonstrando que 

As regras do namoro e da união sexual estão constantemente mudando à 
medida que o século vai chegando ao fim e até 2025, quando os filhos do 
milénio começarem a assentar a cabeça, a venerável instituição do 
matrimônio poderá ser mais flexivel e menos obrigatória do que nuncalo6. 

Essas estimativas não são muito animadoras para os defensores do 

matrimônio, porém se trata de uma realidade que não pode mais ser ignorada. 

IM BOCK, Ana ~ ~ ~ c ê s  Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Mciria dc Lourdcs Trassi. Psicologias - uma 
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O mesmo estudo psicológico completa: "Como conseqüência, os sociólogos 

estimam agora que a porcentagem de norte americanos que nunca se casam irá 

crescer, de 5% para cerca de 10% da população, nos próximos anos"'07. 

Esses comparativos demonstram a mudança social nos dias atuais, o que não 

altera o consenso existente cujo entendimento e o de que as pessoas, cada vez 

mais, precisam resgatar a família como forma de manter valores atinentes à moral e 

a etica, no trato com seus semelhantes e com o meio em que vivem. 

Assim, pode-se concluir que a vítima de um ato criminoso, tendo seu direito a 

dignidade como pessoa humana que 6 ,  tem seus direitos resguardados na 

Constituição da República, sendo esses direitos estendidos ao convívio familiar, 

previsto no artigo 226, que deriva do direito a uma vida com dignidade, cujo 

entendimento se extrai do que dispõe O artigo 6." da Constituição. 

2.7 - Tratamento constitucional da tortura 

A proibição da tortura vem positivada em nossa Constituição da República no 

art. 5", inciso 111, no qual dispõe que ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante. 0 inciso XLIII do mesmo artigo prevê que "a 

lei considerara crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 

tortura", entre outros crimes graves e os definidos como crimes hediondos. 

Conforme ensinamento de Alexandre de Moraes, 

O art. 5.", inciso XLII, é uma norma constitucional de eficácia limitada, pois 
necessita da atuação do legislador infraconstitucional para que sua eficácia 
se produza. Assim, quanto a inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça 
e anistia foi editada a lei dos crimes hediondos, porbm. no tocante à 
definição do crime de terrorismo e tortura, foi ainda, necesskria a edição de 
lei infraconstitucional, de competência da União (ar!. 22, 1, da CF), 
tipificando-os, em razão do próprio preceito constitucional do art. 5.", 
X X X I X ' ~ ~ .  

O tratamento infraconstitucional da tortura em obediência ao princípio da 

anterioridade penal prevista no art. 5O,  inciso XXXIX, da Constituição República de 

- - 
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1988, se deu com o advento da lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, que disciplinou 

como crime a prática dessa conduta. 

O crime ocorre quando uma pessoa constrange alguém com emprego de 

violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para obter 

informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, bem como 

para provocar ação criminosa, OU mesmo em razão de discriminação racial ou 

religiosa. Incorrendo na mesma pena aquele que submete pessoa presa ou sujeita à 

medida de segurança a sofrimento físico ou mental. 

Na maioria dos casos, a tortura acaba sendo praticado sob o pretexto de se 

desvendar um crime, encontrar um culpado e formar um conjunto probatório, para 

que a acusação possa obter, por meio de um processo penal, a condenação do 

indiciado, réu no processo. 

Ricardo Andreucci, em comentário a0 artigo 1" da lei no 9.455, de 7 de abril de 

1997, esclarece que "O crime de tortura vem previsto no art. l0 dessa lei, consistindo 

num crime material, que se consuma Com O ~0frimento físico ou mental provocado 

na vítima. por sofrimento físico entende-se a dor física. Por sofrimento mental, a 

angústia ou a dor psíquica"'0g. 

Ressalta-se a possibilidade, nesse Contexto, de uma pessoa que está sob a 

acusação do cometimento de um crime acabar sendo vítima de outro crime - no 

caso, a tortura, que, por não ser crime próprio, pode ser praticado por qualquer 

pessoa, inclusive pela autoridade publica incumbida da proteção dos direitos 

fundamentais. 

A relação dessa conduta tipificada como crime, e mais, reprimida em nossa 

Constituição no capítulo dos direitos fundamentais, não poderia deixar de ser trazida 

à baila neste trabalho, por estas razóes e por tratar de direitos da vítima de uma 

conduta criminosa. 

O direito fundamental da vítima é resguardado em nossa Constituição por 

meio de diversos dispositivos, no Caso da toflura. Diretamente se protege o acusado 

de um crime, que não pode ser torturado; por consequência, busca-se evitar o 

surgimento de mais uma vitima, a da pessoa sujeita a uma investigação. 

111~> A N D ~ ~ U C C I ,  ~ , ~ ~ ~ d ~  An(Rnio. Legisla$ão Penal Especial. h. cd. S.ío Paulo: Saraiva. ZOO<). p. 571 



A gravidade desse crime constitucionalmente repudiado se apura pelo que 

passa o sujeito passivo de crime, previsto no art. 1' da lei no 9.455, de 7 de abril de 

1977, conforme comenta Guilherme de Souza Nucci: 

A vítima é a pessoa que sofre o constrangimento flsico ou moral; a terceira 
pessoa é aquela que fornece a informação, declaração, ou confissão. 
quando se depara com a tortura da vítima. Portanto. pode-se obter dados 
do próprio torturado ou de pessoa não agredida diretamente, porém A custa 
do sofrimento alheioii0. 

Os noticiários relatam, com frequência, a ocorrência de fatos criminosos, de 

suspeitos, e de suas investigações, mas nunca trazem a tona os casos de abusos do 

exercício do poder investigatório e punitivo, que se traduzem, na maioria dos casos, 

em tortura e crueldade. 

Esses tipos de conduta não se coadunam com o Estado de Direito que a 

Constituição da República respalda, pois não se pode legitimar uma conduta 

criminosa como a tortura sob o pretexto de apurar o infrator de outro crime. Dessa 

forma, caso se aceite esse raciocínio, estar-se-ia criando mais uma vítima, a pessoa 

acusada pelo cometimento do suposto crime investigado e que acaba sendo 

torturada para confessar a infraçáo investigada. 

Em resumo, a vitima de um abuso de tortura deve ser protegida, 

independentemente de ter ela, ou não, praticado outro crime. 

2.8 - Liberdade de pensamento, direito de resposta e responsabilidade por 

dano material, moral ou a imagem 

Inicialmente, o que se poderia entender por liberdade? No plano dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, nas lições de Ingo Wolfgang Sarlet, trata-se de 

direito fundamental de primeira dimensão o direito de o indivíduo se opor ao Estado, 

seu direito de defesa, que passou por Uma evolução, chegando a liberdade, como se 

vê nas palavras desse autor: 

I 10 NUÇCI,  ~ ~ ; l , , ~ ~ ~ ~  dc Leis penais e processuais penais comentadas. 4. ed. SS» Paulo: Rcvi\ia dos 

Tribunais, 2009. p. 1 1  25. 
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Assumem particular relevo no rol desses direitos , especialmente pela sua 
notória inspiração jusnaturalista, os direitos a vida, a liberdade, a 
propriedade e a igualdade perante a lei. São posteriormente, 
complementados por um leque de liberdades, incluindo as assim 
denominadas liberdades de expressão coletiva (liberdades de expressão, 
imprensa. manifestação, reunião, associação. etc.) e pelos direitos de 
participação política, tais como direito de voto e a capacidade passiva, 
revelando, de tal sorte, a íntima correlação entre os direitos fundamentais e 
a democracia"'. 

Samantha Ribeiro Meyer-Pflug faz uma interessante abordagem sobre O 

direito a liberdade da pessoa humana: 

A liberdade é condição necessária ao pleno desenvolvimento da natureza 
humana assim como a integridade e dignidade do indivíduo. Sem a 
proteção a liberdade todos os demais direitos perdem muito de sua razão 
de ser. EstA relacionada ao desenvolvimento das potencialidades e dos 
aspectos fundamentais da personalidade do homemn2. 

A autora trata de uma perspectiva da liberdade mais voltada ao aspecto 

social: 

O direito a liberdade envolve não só o aspecto individual. mas também o 
aspecto social. È um direito individual e, nesta qualidade, oponível ao 
Estado, pois garante ao indivíduo uma esfera de atuação livre, ou seja, em 
que não pode restringir nem obstar o seu exercício. No entanto, é um 
instrumento necessário ao desenvolvimento pleno de uma sociedade e de 
seus valores, 6 algo que decorre da própria natureza h~mana"~ .  

porém, a liberdade de expressão como direito fundamental da pessoa 

humana, previsto na Constituição da Republica, sofre limites pela prápria 

Constituição quando veda o anonimato, quando protege a imagem, a honra, a 

intimidade e a privacidade, prevendo também o direito de resposta no caso de 

abusos. Samantha Ribeiro Meyer-Pflug argumenta que 

A garantia da liberdade de expressão pressupóe um sistema estruturado e 
organizado da liberdade em harmonia com os demais valores protegidos 

~p 

1 1 1  SARLE.~, ~~lf,,~,,,,. A efidcia dos Direitos Fundamentais - Uma Teoria Geral dos Dirritos 
~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~  na perspectiva Constitucional. 10. ed. Por10 Alcgrc: Editora Livraria do A<lvogado. 2009. p. 

47. 

" 2  MEYER-PFLUG, ~ ~ ~ ~ ~ ~ [ h a  Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. São Paulo: Revista rins 

'frihii~iais, 2009. p. 27 e 28. 

113 M ~ ~ ~ ~ - ~ ~ L ~ ~ ,  samantha Ribeiro. Liberdade de Expressão e discurso do ódio. São P;iiiIo: Rcvisi;i dos 

Tribunais. 2009. p. 31. 
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pelo ordenamento jurídico [...I Ademais, ao se interpretar um direito 
fundamental deve-se buscar sempre a interpretação que confira maior 
eficácia a eles [...lii4. 

Ao confrontarmos esses direitos fundamentais da pessoa humana à 

intimidade, proteção da honra, da imagem e da privacidade, nota-se constante 

ofensa a esses direitos pelos mecanismos de imprensa, que divulgam, nos meios de 

comunicação, a vida íntima das pessoas vitimadas por condutas criminosas, de suas 

famílias, bem como dos acontecimentos que mais geram audiência, entre os quais a 

violência. Existe uma verdadeira especulação da tragédia alheia, de modo que a 

vítima de um crime acaba sendo vítima de mais uma ofensa que envolve sua honra, 

imagem, privacidade e dignidade. 

Na busca pela audiência, expõe-se a vida alheia como se fosse objeto. 0 s  

meios de comunicação e seus responsáveis deixam de observar o direito 

fundamental que toda pessoa tem a inviolabilidade de sua intimidade, vida privada, 

honra e imagem, conforme dispõe o artigo 5", inciso X, da Constituição da 

República. 

Assim, a ofensa a esse direito fundamental tem plena relação com as vítimas 

de condutas criminosas, alvo da imprensa sensacionalista que não respeita 0s 

direitos dessas pessoas expostas em seus meios de comunicação. 

AS pessoas lesadas pelos meios de comunicação podem procurar o Poder 

Judiciário, buscando a reparação do dano causado a sua imagem, intimidade e 

moral, violadas pela divulgação indevida feita pela imprensa. Nesse sentido, 

Alexandre de Moraes comenta: 

A manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional, 
não aludindo a censura prévia em diversóes e espetáculos públicos. 0 s  
abusos porventura ocorridos no exercicio indevido da manifestação do 
pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário 
com as conseqüentes responsabilidade civil e penal de seus autores, 
decorrentes inclusive de publicações injuriosas na imprensa, que deve 
exercer vigilância e controle da matéria que divulgan5. 

'I4 MEYER-~FLUG, Samanlha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. S n o  Paulo: Rcvisia dos 

Tribunais, 2009. p. 82. "' MCJRAES, ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ ~  de. Direito Constitucional - 23. ed. São Paulo: Allas, 2íH)X. p. 45. 



O autor demonstra que uma pessoa lesada por publicações injuriosas pode 

promover o ajuizamento de uma ação reparatória no âmbito civil, inclusive buscar a 

responsabilização criminal do ofensor. 

Nota-se, ultimamente, a atuação em conjunto dos órgãos da administração 

pública incumbidos de coibir atividades criminosas dos meios de comunicação, O 

que pode provocar o desvirtuamento, ou abuso no exercício de atribuições, tanto da 

autoridade policial quanto do Poder Judiciário. 

O direito de liberdade de expressão como direito fundamental, confrontado 

com outro direito fundamental, o direito a moral, a intimidade e a imagem, deve ser 

exercido de forma harmoniosa, ponderado pelo bom senso, avaliando-se, 

previamente, as consequências das divulgações realizadas nos meios de 

comunicação, de modo que se evite lesão a direitos constitucionais. 

Nessa perspectiva, seiecionou-Se, para cotejo, o relacionamento, na 

Constituição, de dois direitos fundamentais de primeira grandeza, inalterados em sua 

substância: de um lado, a vertente da liberdade de expressão do pensamento, 

correspondente a comunicação social; de outro lado, O direito a intimidade da 

pessoa humana. 

O que se propõe, especificamente, é a análise da convivência entre ambos os 

direitos para verificar até que ponto são compatíveis ou conflitantes e, se 

conflitantes, como a Constituição administrou O conflito. 

Alguns estudos mostram a necessidade de impor limites a liberdade de 

comunicação social, conforme verificamos no posicionamento de Celso Ribeiro 

Bastos: 

Ora, é fácil imaginar que exercido irresponsalvelmente, este direito tornar- 
se-ia uma fonte de tormento aos indivíduos na sociedade. A todo instante 
poderiam ser objeto de informaçóes inveridicas, de expressóes valorativas 
de conteúdo negativo. tudo isto feito sem qualquer beneficio social, mas 
com a inevitável consequência de causar danos morais e patrimoniaiç às 
pessoas referidas. A Constituição cuida neste mesmo parágrafo sob 
comento de estabe,le:er um sistema de responsabilidade bastante 
desenvolvido e eficaz . 

O sofrido pela vítima numa situação hipotética de ofensa a sua 

imagem sua honra, em caso de danos materiais provenientes dessas condutas, 

cels0 ~ , b ~ i ~ ~ .  curso de Direito Constihcional. 20. ed. S5o Paulri: Saraiva, 1999. p. 189 



deve ser reparado. Essa é a regra da responsabilidade civil assegurada na 

Constituição da República e prevista no Código Civil vigente no Brasil. 

De acordo com Sílvio de Salvo Venosa, extraímos o ensinamento de que 

Dano consiste no prejuízo sofrido pelo agente. Pode ser individual ou 
coletivo, moral ou material, ou melhor, econômico e náo econômico. A 
noção de dano sempre foi objeto de muita controvérsia. Na noção de dano 
está sempre presente a noção de prejuízo. Nem sempre a transgressão de 
uma norma ocasiona dano. Somente haverá possibilidade de indenização, 
como regra, se o ato ilícito ocasionar dano1". 

Em relação a reparação dos danos causados pelos meios de comunicação às 

vítimas de atos criminosos e a sua assistência, enquanto se recupera do dano 

sofrido, observa-se a necessidade de manter sua dignidade, ou de devolver-lhe essa 

condição resguardada na Constituição. 

Essas ofensas a imagem podem também repercutir no campo penal, 

caracterizando crimes de injúria, difamação e até calúnia, dependendo das 

circunstâncias em que a vítima foi exposta. 

Diante disso tudo, a liberdade de expressão deve ser exercida com 

moderação, buscando antever as consequências do que se publica sobre uma 

pessoa, em respeito aos direitos a liberdade de expressão e à intimidade do ser 

humano. 

A liberdade de pensamento é tida como um direito da pessoa humana. No 

entanto, o exercício desse direito não deve afrontar o direito fundamental de outra 

pessoa, pois a todos são garantidos pelo artigo 5", inciso X, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e 

imagem. 

Sobre a liberdade de pensamento, registra Sampaio Dória: 

Entende-se por liberdade de pensamento não apenas a faculdade de 
pensar livremente, o que seria fen6meno puramente individual, e não 
social, mas o direito de manifestar por palavras o que se pensa, ou sinta, 
seja sobre o que for. È a liberdade de opinar, de criticar, de discutir, de 
propagar crenças, de publicar ou pregar opiniões"8. 

VENOSA, sílvio de ~ ~ l ~ ~ .  Direito Civil. Responsnhilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas. 20O~. IV, ,,. 34, 
' I X  DOR,*, A, de sampaio. Os direitos do homem. São Paulo; Rio de Janciro; Recife: Porto .b,leçre: 
Companhia Editora Nacicinal, 1942. P. 582. 

68 



Por essas razões, os direitos devem ser exercidos com o escopo de atingir os 

interesses do bem comum, de toda a coletividade, e não de uma minoria interessada 

apenas nos próprios interesses financeiros, pois do contrario se estaria admitindo a 

mercantilização de direitos fundamentais indisponíveis. 



Capítulo 3 - A projeçáo da proteçáo dos direitos fundamentais: as 

garantias fundamentais da vítima 

Após análise dos principais direitos fundamentais materiais, consagrados na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e extensivos a vítima de 

modo especial, cabe examinar as formas assecuratórias desses direitos, ou seja, 

como preferem chamar outros estudiosos, as garantias fundamentais. 

O reconhecimento dos direitos fundamentais, ou melhor, a sua declaração 

não se confunde com a existência de formas de proteçáo, não obstante ser possível 

sua interpretação conjunta em algumas situações. Conforme ensinamento de José 

Afonso da Silva, em algumas situações, O constituinte declara direitos, garantindo- 

os: "Nem é decisivo, em face da Con~titui~ão, afirmar que os direitos são 

declaratórios e as garantias assecuratórias, porque as garantias em certa medida 

são declaradas e, as vezes, se declaram os direitos usando forma asse~uratória""~. 

Ainda, conforme Jose Afonso da Silva, a distinção feita entre as garantias e 

os direitos fundamentais se apresenta em dois grupos que seguem: 

[...I garantias gerais, destinadas a assegurar a existência e a efetividade 
(eficácia social) daqueles direitos, as quais 'se referem a organização da 
comunidade política, e que poderíamos chamar condições econômico- 
sociais, culturais e políticas que favorecem o exercício dos direitos 
fundamentais'; o 'conjunto dessas garantias gerais formará a estrutura 
social que permitirá a existência real dos direitos fundamentais', trata-se da 
estrutura de uma sociedade democrática, que conflui para a concepção do 
Estado Democrático de Direito, consagrada agora no art. 1 . O ,  de que já 
falamos; 
garantias constitucionais, que consistem nas instituiçóes, determinações e 
procedimentos mediante os quais a própria Constituição tutela a 
observância ou, em caso de inobsewância, a reintegração dos direitos 
fundamentaisiz0. 

Em com os delineamentos deste trabalho, tratar-se-á da 

segunda espécie de garantias fundamentais, classificadas como constitucionais. 

AS garantias constitucionais apresentam limitação à atuação estatal ou 

particular, diante de uma situação em que Ocorra k?sã0 OU ameaça a direitos tidos 

como fundamentais. 

"9 S I L V ~  Jose ~l~~~~ da. Curso de Direito C0II~tit~~ioIIal POSiti~0. 23. cd. Sáo Paulo: Malheiros, 2003. p. 

185. 

120 VA Josi da, curso de Direito COIIstitU~i~nal Positivo. 23. cd. Sáo Puulo: Malhciros, 2003. p,  . 
187. 
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Em outras palavras, a garantia se traduz na segurança de exercício dos 

direitos fundamentais, reprimindo incertezas por meio de ações judiciais, tutelando 

esses interesses junto ao Poder Judiciário. 

A existência de direitos fundamentais não se confunde com suas garantias, 

pois estas últimas protegem sua observância em situações quando se verifica 

desrespeito a tais prerrogativas constitucionais. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho faz uma diferenciação pormenorizada do 

sentido do termo garantia: 

Vários são os sentidos em que se torna a expressão garantia. Dentre estes, 
cabe apontar uma concepção amplíssima (garantia-sistema). outra ampla 
(garantia institucional), outra, ainda, restrita (garantia-defesa) e. enfim, 
outra raríssima (garantia instr~mental)'~'. 

O mesmo autor distingue as garantias em sentido restrito e restritissimo, 

chamando as primeiras de garantias-defesa, OU garantias-limite, por serem limites a 

ação do poder, explicando: 

Constituem proibições que visam a prevenir a violação a direito. È o caso 
da proibição da censura, para proteger a liberdade de expressáo do 
pensamento e de comunicaçáo, da proibição da prisão (salvo em flagrante 
delito ou por ordem de autoridade), para proteger a liberdade pessoal e de 
locomoção, da proibição do confisco, para salvaguardar a propriedade 
etc.lZz. 

As garantias, em sentido estrito, conforme lições de Ferreira Filho, podem ser 

ainda 
AS garantias instrumentais - garantias em sentido restritissimo - sáo, ao 
mesmo tempo, meios de defender direitos específicos. mobilizando O 

sistema institucionalizado para sua proteção. Sewem. assim. para invocar 
a garantia institucional, em prol das garantias limites, constituindo 
instrumento para a proteção dos direitos fundamentaisiz3. 

131 I . : ~ ; ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ , ,  F1l,,lO, M;,n,icl ~ ; ~ , ~ ~ ; ~ l v c s .  I>ircitus Hiimsnus Fiindamentais. 8. cd. Siio P:iiilo: S;ir;iivn. 2006. 

11. .32. 

I?? , : L : R R ~ , ~ ~  FILHO ~~, , , ,~ l  GonGalvcs. Direitos Humanos Fundamentais. X.  cd. Sào Puulo: Sar:iivn. 2006, . . 
17. 72 c 17. 



Para Ferreira Filho, as garantias, em sentido estrito, são direitos 1 
fundamentais, concluindo que esses direitos não são naturais, pois presumem vida 

em sociedade. 

Assim, garantias constitucionais, em sentido amplo, são remédios ou ações 

processuais constitucionais que conferem eficácia a tutela de direitos em 

conformidade com a própria relevância dos direitos fundamentais a serem 

resguardados. Nesse sentido, Celso Ribeiro Bastos considera 

O perfil constitucional destas ações, conhecidas por garantias 
constitucionais, nada obstante também se constituírem em direitos, são 
direitos de ordem processual, são direitos de ingressar em juizo para obter 
uma medida judicial com uma forta específica ou com uma celeridade não 
encontrável nas ações ordinárias' 

As garantias constitucionais como forma de proteção dos direitos 

fundamentais podem ser entendidas como direitos declarados e reconhecidos na 

positivação constitucional de um Estado, sendo a diferenciação desses direitos, em 

relação às garantias, evidenciada pelos mecanismos que servem de proteção a 

esses direitos. 

Nesse sentido, Bruno Galindo também argumenta com 

A idéia de direitos fundamentais está associada a prerrogativas de todos 0s 
cidadãos, enquanto que a idéia de garantias fundamentais está ligada à 
questão dos meios utilizáveis Para fazer valer aqueles direitos, ou seja, 
salienta-se o caráter material dos direitos fundamentais e o caráter 
instrumental das garantias fundamentai~ '~~. 

josé Afonso da Silva traz as garantias fundamentais em duas vertentes: 

primeiro, as garantias individuais, e depois, as co~etivas'~~. Tratar-se-á, aqui, das 

garantias individuais em razão do terna proposto neste estudo, não obstante, em 

alguns aspectos, serem trazidos 21 discussão OS problemas das garantias dos 

direitos coletivos, sociais e políticos. 

I?!  R,L,s.~~)~, ,-clsO ~ih,.,~~), curso de Direito Constitlicionai. 20. ed. S,iio P;lulo: Siiraiva, 1999. p 23 1 

CI\L,ND[), Brun(i, ~ i ~ ~ i t ~ ~  ~ ~ ~ d a m e n t a i s .  I .  cd. 4. 'Siraycin. Curiiiha: Juriii. 2006. p. 50 

I?",I.VA, ,i)sC da, curso de Direito Constitucional Positivo. 23. cd. Pilulo: M:ilhcin>s. 2004. p. 

412. 
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3.1 - Devido processo legal 

O devido processo legal L uma das garantias constitucionais mais 

importantes de nosso sistema jurídico Li Significa, em sentido amplo, o direito que 

todos têm de não serem privados de seus bens ou de sua liberdade, sem o devido 

processo legal, conforme previsto no inciso LIV, do artigo 5", da Constituiçáo da 

República Federativa do Brasil. 

Essa garantia fundamental alcança qualquer litigante em processo judicial, 

tanto na área cível quanto na criminal, bem como no âmbito administrativo. O devido 

processo legal se desdobra no direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme 

dispõe o afl. sO, inciso LV, da Constituição de 1988. 

Como elucida Alexandre de Moraes, 

O devido processo legal Configura dupla proteção ao indivíduo, atuando 
tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade 
quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com 
o Estado-persecutor e plenitude de defesa [ . . . ] '27. 

Seguindo o raciocínio de Alexandre de Moraes, pode-se acrescentar que a 

tutela da propriedade e da liberdade - direitos atinentes a pessoa humana - é 

essencial a existência de uma vida digna. Isso porque, inicialmente, o direito de 

propriedade resguarda o direito daquele que emprega o resultado de suas forças de 

trabalho em bens, que podem e, na maioria dos Casos, são destinados a melhor 

qualidade de vida de seus proprietários. 

O devido processo legal na tutela da liberdade resguarda um dos maiores 

direitos fundamentais da pessoa humana, O direito de ir e vir, livre, independente de 

autorizaçáo do poder público ou de particulares, de forma que, se o Estado quiser 

restringir a liberdade de uma pessoa, deverá obedecer a esse principio. 

Sobre o direito a liberdade, Cumpre ressaltar que a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, chamada de Pacto de São José da Costa Rica, prevê na 

Parte 1, nos Deveres dos Estados e Direitos Protegidos, Capitulo I, artigo 7O, Direito 

à Liberdade pessoal, no no 1: "Toda pessoa tem direito à liberdade e a segurança 

pessoais", evidenciando, assim, não Ser Uma tendência apenas nacional, mas 

127 MORAES, Alex;indnc de. Direitos humanos fundamentais. 7. ul. Sào Paulo: At l~~s.  2006. p. ?(,O 



mundial, da qual o Brasil é signatário, e mais, dispõe sobre seu reconhecimento e 

proteção no próprio texto constitucional, conforme visto em linhas anteriores. 

A garantia constitucional do devido processo legal traz proteção também a 

ameaça de lesão a direitos, ressaltando-se o direito a cautelares, antecipação de 

tutela, bem como de habeas corpus preventivo em caso de ilegalidade ou abuso de 

poder. 

Essa garantia do devido processo legal se desdobra no principio do 

Contraditório e no da ampla defesa que protegem os envolvidos em processo civil, 

penal e administrativo. 

No âmbito administrativo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ressalta a 

aplicabilidade do principio da ampla defesa: "O principio da ampla defesa é aplicável 

em qualquer tipo de processo que envolva situações de litígio ou o poder 

sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas ou ~urídicas"'~'. 

Sabe-se que o direito material depende do direito instrumental para sua 

efetivação, principalmente quando não observado espontaneamente pelas partes 

envolvidas, sendo essa premissa não advinda do acaso, mas, sim, de previsão 

expressa na Constituição da República Federativa do Brasil, como norma de direito 

fundamental a que toda norma infraconstitucional fica subordinada. 

0 devido processo legal abarca também o princípio constitucional do juiz 

natural e do promotor natural, sendo essencial efetiva prestação jurisdicional num 

estado democrático de direito. 

Em relação ao reconhecimento do devido processo legal como corolário do 

Estado Democrhtico de Direito, diz Antônio Cláudio da Costa Machado que, 

Se existe um entendimento acerca do qual náo divergem doutrina e 
jurisprudência, este é o de que o principio-garantia do devido processo 
legal, na sua vertente processual ou procedimental (o procedural due 
processo off law), representa a exigéncia de que o justo e adequado 
processo jurisdicional. no riosso Estado Democrático de Direito, é apenas 
aquele que se encontra previamente disciplinado por lei federal (CF, 
22, 

I'' I)I PIETR(), ~ ; ~ ~ i ~  sylvia zanella. Ilireito administrativo. 16. cd. São Piiulo: Atliis. 2003, 11. 514. 



O devido processo legal remonta a Magna Charta Libertatum, de 1215, na 

tradição constitucional da Inglaterra, e, no Brasil, a Constituição de 1988 demonstra 

a evolução de nosso direito ao acolher esse instituto. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, no seu art. 11, 

dispõe que 

Todo ser homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumido inocente ate que a sua culpabilidade tenha sido provada de 
acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa. 

Esse artigo da Declaração Universai garante as pessoas o princípio de 

presunção de inocência e o da ampla defesa, sendo assegurado aos acusados o 

direito a sua defesa pessoal e a técnica. 

O princípio da ampla defesa pressupõe paridade de armas, revelando-se 

como a igualdade da defesa das pessoas em uma relação jurídica processual, 

tendo, assim, paridade de condições quanto a defesa técnica bem como isonomia 

na oportunidade de produção de provas, além do direito de defender-se no sentido 

amplo que se traduz na possibilidade de essa pessoa se manifestar e apresentar 

sua versão dos fatos, de forma livre e espontánea. 

O princípio do contraditório se traduz no direito de ter ciência (conhecimento 

da demanda) e no direito de reação, em que a pessoa, em uma relação jurídica 

processual, recebe a citação do processo e pode apresentar sua contestação ou 

resposta escrita no processo criminal. 

NOSSO direito vai além, assegurando o direito a julgamento público, isso em 

todas as espécies de processos, haja vista a atuação jurisdicional ser uma função 
. ., . 

pública exercida pelo Estado, no caso pelo Poder Judiciario, que exerce uma das 

parcelas de sua soberania. 

A publicidade de um processo proporciona segurança jurídica, proteção ao 

direito à igualdade de tratamento e oportunidades aos litigantes e a justiça, pois as 

pessoas podem participar dos julgamentos, assistindo, comparando, fiscalizando a 

atuação do judiciário em diferentes Casos, Com diferentes partes e juizes. Dessa 

forma, o povo pode exigir que se cumpra 0 direito à igualdade, previsto na 

Constituição da República. 



Ernani Fidélis leciona que 

A Constituição de 1988 tornou a publicidade dos atos processuais (em 
sentido geral. até administrativamente) norma constitucional, como direito 
fundamental do cidadão (ar?. 5", LX): "A lei só poderá restringir a 
publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do 
interesse social o exigirem". Não houve revogação do art. 155. 1. do Código 
de Processo Civil, que permite ao juiz definir interesse público. porque, de 
qualquer forma, a previsão, conforme determina a Magna Carta, está na 
1eil3O. 

Além de publicidade, o texto constit~cional exige que as decisões judiciais 

sejam motivadas, sob pena de nulidade, conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da 

Constituição da República. 

A jurisdição cível e criminal prestada publicamente só tem sua publicidade 

restringida mediante a limitação prevista em lei, Como Ocorre nos casos indicados no 

art. 155, do Código de Processo Civil: quando O interesse público o exigir ou quando 

se tratar de casamento, filiação, separação, alimentos e guarda de menores. 0 

Código de Processo Penal também prevê ~ X C ~ Ç Õ ~ S  à publicidade, em seu art. 792, 

§Io, nos casos de escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da 

ordem. A integridade da vítima, nesse contexto, também será resguardada sempre 

que, em razão de alguns crimes, sua divulgação causar mais lesões do que a 

própria conduta criminosa. 

O devido processo legal abarca também o princípio da duração razoável do 

processo, introduzido como direito fundamental pela Emenda Constitucional no 45, 

de 2004, que traz à tona o debate entre dois preceitos importantes, a efetividade da 

tutela jurisdicional do Estado e a segurança jurídica dessa tutela. A questão é 

bastante discutida, pois parece que quanto maior for a efetividade menor será a 

segurança, N~~~~ sentido, o estudo de Francisco Rosito demonstra que 

A duração razoável do processo remete ao conflito entre tempo versos 
processo. E inegável que o processo judicial, mesmo por exigência lógica, 
exige cadéncia ordenada para atingir seus vários ob~etivos, entre eles o 
mais importante, a soluçá0 do Conflito Com justiça. E isso demanda 

I I#, SAN.I.oS, Erli;lnc Fiildlis dc,s,  Manual de Direito Processlla~ Civil. 13. cd. São P;iul<i: Surniv;i, 2009. p, 207. 

208. 
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Com dados muito interessantes, a juiza Ivanoska Maria Esperia da Silva, 

comentando o assunto, demonstra que pela 

Convençáo Européia de Direitos do Homem, editada em Roma, em 
04/11/1950, na Corte Européia dos Direitos do Homem, denominada Corte 
na Convenção européia que a instituiu (art.19), quando aprecia e julga 
casos de violência dos direitos humanos protegidos naquela convenção, 
entre eles o prazo razoável na jurisdiçáo, de 359 casos de violação de 
direitos humanos, 147 foram por funçáo jurisdicional exercida com 
morosidade. condenando os Estados ao pagamento de indenizaçáo aos 
jurisdicionados, sendo 132 na Itália, 4 na França, 3 em Portugal, 2 na 
Polônia, e um respectivamente na Hungria, Grécia, Eslovaquia, Alemanha 
e ~ u x e m b u r ~ o ' ~ ~ .  

A celeridade com que um processo se desenvolve traz as partes, na maioria 

das vezes, não só a efetividade de seus direitos, mas também maior probabilidade 

de se verem concretizadas suas pretensões que, em grande parte das situações, 

veem-se prejudicadas pela demora do Judiciário. 

Pode-se ainda, em relação ao devido processo legal, levantar a questão dos 

princípios do juiz e do promotor natural que serão tratados, em separado, mais 

adiante. 

O devido processo legal envolve a garantia do duplo grau de jurisdição, que 

possibilita as partes sucumbentes em uma relação processual recorrer da decisão 

que Ihes desfavorece para a segunda instância. Esse princípio pode ser entendido 

como implícito na Constituição Federal de 1988, haja vista a previsão expressa da 

existência de Tribunais e de recursos, Como O especial e O extraordinário, destinados 

ao Superior Tribunal de Justiça e ao supremo tribunal Federal, respectivamente. 

De acordo com as observações de Alexandre de Moraes quanto a não 

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, em comento aos processos do 

competência originária dos tribunais, tem-se que: "Dessa forma, há competências 

originárias em que não haverá o cliarriado duplo grau de jurisdiçiio, Ç ~ ~ I ~ ~ ,  por 

exemplo nas aGõer de originária dos Tr ibunai~" '~~. 

Para finalizar o exame do princípio do devido processo legal. cabe mencionar 

que se trata de garantia que pr0~0rci0n~ SegLiranÇa jurídica, insorida como 

1 i 3  M()~<AEs, ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ ~ .  Direitos humanos fundamentais. 7. ed. São I?lulo: Ailas. 2006. p. 197 



pressuposto de um sistema democrático - como o brasileiro -, assegurando não só 

O acesso à justiça, mas também o respeito a igualdade. 

Nesse sentido, Antônio Cláudio da Costa Machado se manifesta em claras 

palavras: 

No Estado de Direito ou, antes, no Estado Democrático de Direito, como 
diz a Constituição brasileira, ninguém que seja apontado como violador de 
um direito pode ser privado de seus bens sem o que o respectivo processo 
acusatorio - instrumento de atuação provocada do poder de julgar e 
executar - esteja perfeitamente previsto e regulado em momento anterior à 
violação; de sorte a garantir aos jurisdicionados a segurança jurídica 
necessária a vida digna numa sociedade democrática. Náo é sem razão, 
portanto. que comumente se a f i n a  que a garantia do devido processo 
legal Q a ferramenta imprescindível h realizaçáo dos direitos fundamentais 
e. particularmente, a do direito a seguran a, e fundamento principiológico ,,'i do próprio Estado de Direito Democrático . 

A reforçar esse entendimento, Manoel Gonçalves Ferreira Filho leciona: 

Como se sabe. essa expressão cobre no direito norte-americano 
contemporâneo duas ordens de direitos. Uma exatamente compreende as 
garantias processuais, inclusive penais. que acima se enumeraram, ou pelo 
menos grande parte delas. E o chamado devido processo legal processual 
que, aliás, primeiro se desenvolveu. 
Por outro lado. abrange um aspecto substancial - o devido processo legal 
substancial - que alcança a razoabilidade. a justiça da norma. Com base 
neste, o juiz exerce um verdadeiro controle sobre o conteúdo da norma que 
vai aplicar. E, como O devido processo legal está inscrito no direito 
constitucional americano (Emenda n. 5/1791), alegando violação desse 
princípio o tribunal pode declarar inconstitucional a norma, com a 
conseciuência de a considerar nula e de nenhum efeito'35. 

Na mesma linha de raciocínio, Ada Pellegrini Grinover, Candido Range1 

Dinamarca e Antônio Carlos de Araújo Cintra afirmam: 

Entende-se, com essa formula, o conjunto de garantias constitucionais que, 
de um lado, asseguram às partes o exercicio de suas faculdades e poderes 
processuais e, de outro, são indispensáveis ao correto exercício da 
jurisdição. Garantias que não Seivem apenas aos interesses das partes, 
como direito público subjetivo (ou poderes e faculdades processuais) 
destas, mas que configuram, antes de mais nada, a salvaguarda do próprio 

1.t1 M ~ ~ ~ ~ ~ ~ > ,  Alili,nio C ~ ~ u d i o  da costa. O devido proccsst) legal h s  cxcctrqiics lihc;~is c ;I i~.l'ortii;~ da 
cxccu,,àO cxiriljildicial, Revista do blestrado cni Direito. Dirciios Huiiiaiic~s I:utid;iiiicni;iis <I0 Ceiitro 
[jnivcrsi,jrio FIE(), Osasco, ~ p ,  Edjiora Fico, ano L). n. 1 %  p. 56..ian.-.iun.2009. 

1 1 7  E ~ ~ ~ E ~ ~ ~  FI,.HO, Manr,el ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ .  Dirciios humanos íiindamentais. 7. cd. SZo Psiilo: S:lr;iiv:l, 200.5, 
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processo, ob~tivarnente considerado. como fator legitimante do exercicio 
da jurisdição 36. 

O princípio do devido processo legal também tem aplicabilidade no processo 

legislativo, porque o legislador tem o dever de obedecer aos parâmetros previstos na 

Constituição da República, entre os quais o de proporcionar o direito de um 

representante do povo apresentar um projeto de lei, de forma que os outros 

parlamentares também possam rebater, aprovar, rejeitar, emendar o projeto original, 

de acordo com sua discricionariedade politica e os interesses dos eleitores que 

representam, dando margem a um contraditório, a publicidade dessa manifestação, 

a motivação desses atos, ao respeito à legalidade, entre outros direitos que 

envolvem o devido processo legal. Esse princípio também se aplica aos atos 

praticados pelo Poder Executivo, em que 0 Chefe do Executivo deve sempre pautar- 

se pelo que prescreve o ordenamento jurídico constitucional. Nesse sentido, tem-se 

0 ensinamento de Antônio Cláudio da Costa   achado'^^. 
A atuaçáo desses poderes, de forma indireta, influencia o direito da vitima de 

uma conduta criminosa, pois, ancorados pelo princípio da legalidade, devem 

observar os preceitos constitucionais reconhecidos às partes e a vítima de conduta 

criminosa. 

3.2 - Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciario 

O direito de ação se traduz no fato de que qualquer pessoa que sofra lesão 

ou ameaça em seus direitos detém o direito de provocar O Poder Judiciário para que 

aprecie e traga uma solução definitiva a ofensa do bem juridico discutido. 

0 juiz não pode eximir-se de apreciar a lesão OU ameaça a um direito. Dessa 
. .. . 

forma, garante-se a análise, pelo Judiciario, não só de lesão a direito, mas também 

de ameaqa a direito, constitucionalmente O direito de as partes 

interessadas obterem tutela cautelar ou mesmo a antecipação de tutela, conforme 

dispõe o art, 5.0, inciso XXXV, da Constituição da República. 

1 il> C;RINOVER, ~d~ ~ > e l l ~ ~ ~ ; ~ ~ ;  CJNTRA, An ih i o  Carlos de Aradio; DINAMARCO. Ciiidido Rarigcl, ~~~~i~ 
geral do proresFo. 18. ed. são Paulo: Malheiros, 2002. P. 82. 



Alexandre de Moraes comenta que 

Importante, igualmente, salientar que o Poder Judiciário, desde que haja 
plausibilidade da ameaça a direito, é obrigado a efetivar o pedido de 
prestação jurisdicional requerido pela parte de forma regular, pois a 
indeclinabilidade da prestação jurisdicional é principio básico que rege a 
jurisdição, (RTJ 99/790). uma vez que a toda violação de um direito 
responde uma açáo correlativa, independentemente de lei especial que a 
outorgue'38. 

Para tratar da inafastabilidade da tutela jurisdicional do Estado, cumpre 

ressaltar que as pessoas que objetivem ser Partes em uma relação jurídica 

processual devem obedecer a requisitos legais. Assim, se uma pessoa lesada em 

decorrência de um fato criminoso objetiva obter reparação pelo ajuizamento de uma 

ação civil, necessariamente deve preencher as condições da ação para que tenha 

seu pedido analisado: ser parte legítima, ter interesse processual e apresentar um 

pedido possível. Além disso, deve obedecer aos seguintes pressupostos 

processuais de validade e de existência: a existência de um juiz de direito 

previamente investido, a representação das partes por advogados, a capacidade 

própria das partes, bem como o juízo competente para apreciar a demanda. 

Aprofundando o significado da expressão ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i  do at7igo 5", inciso 

XXXV, da Constituição da República, Celso Bastos esclarece que 

Isto significa que lei alguma poderá auto-excluir-se da apreciação do Poder 
Judiciário quanto a sua constitucionalidade, nem poderá dizer que ela seja 
ininvocável pelos interessados perante O Poder Judiciário para resolução 
das controvérsias que surjam da sua ap~icação'~~. 

Tem-se, assim, assegurado a todos OS brasileiros e estrangeiros aqui 

residentes, inclusive aos estrangeiros de Passagem pelo Brasil, o direito de provocar 

o Estado-Juiz para prestar a tuteia jurisdicional. 

direito fundamental está diretamente atrelado aos direitos da vítima, por 

ser ela também detentora de direitos fundamentais. Com0 São direitos inerentes à 

pessoa humana, todos podem socorrer-se do Poder Judiciário sempre que se 

encontrem lesadas ou ameaças de lesão a Seus direitos. A questão, hoje, ganha 

relevo, em razão das diversas possibilidades que podem dar ensejo ao ajuizamento 

11" M<)RAES. i\lcxandre. Direitos hunianos fundamentais. 7 cd. Siío Paulri: Atlas. 200(,, I<)J 

111) ,~AS.rOS, Ribeiro. curso de 1)iriitn Constitucional. 20. cd. S%> fii~lli): Sor;~iv;i. IlJ<JcJ. 1,. 2 1.1. 
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de uma ação, tanto no âmbito preventivo, no caso de ameaça a direito, quanto no 

repressivo, objetivando reparar direitos. 

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

deferindo antecipação de tutela em favor de pessoa lesionada pelo Poder Público, 

como forma de amparar lesão e ameaça a direito: 

Principio da dignidade da pessoa humana e antecipação de tutela contra O 

Poder Público - "A Turma referendou, em maior extensão, decisão 
proferida pelo Min. Celso de Mello que concedera antecipação dos efeitos 
da tutela jurisdicional postulada em recurso extraordinário, do qual relatar. 
interposto pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios. No caso, o parqUef requerera a antecipação 
dos efeitos da tutela com objetivo de preservar condições mínimas de 
subsistência e de dignidade a menor impúbere, a quem reconhecido, pela 
Turma, o direito a indenização, em decorrência de ato imputável ao Distrito 
Federal. Em sede de recurso extraordinário, esta órgão fracionário 
assentara a responsabilidade objetiva do ente público na contaminação da 
genitora do citado menor, por cintomegalovirus, com a qual tivera contrato 
durante o período gestacional em função de suas atividades laborais como 
sewidora pública de hospital daquela unidade federativa. Em virtude dessa 
infecção, a criança nascera Com má-formação encefálica, a criança 
nascera com má-formação encefalica, paralisia cerebral, cegueira, 
tetraplegia e epilepsia. RE 495740 TA-referendoIDF, rel. Min. Celso de 

2.5.2009. 2." Turma, Informativa 549. 

Assim pode-se afirmar que esse direito fundamental à Jurisdição assegura as 
pessoas, vit imas de condutas criminosas, o direito de  s e  socorrerem dessa 

Judiciário para obter não só a reparação d e  seus danos, mas  tamb6m a tutela d e  

Seu direito a dignidade perante um Estado Democrático d e  Direito, e m  que  0s  

direitos individuais devem ser respeitados para que, no âmbito coletivo, se tenha 
Lima Sociedade que se desenvolve na direção da  justiça. 

A Jurisdição é um poder, uma atividade e Uma função exercidos quase 

exclusivamente pejo Estado, pois existe uma tendência mundial a buscar formas 
alterriativas de solucionar conflitos de  interesses. Com0 Ocorre n o  juizo arbitral. Diz- 

se que a jurisdição é um poder do Estado porque, Por meio dela se  documenta, 

decide-se e impóe-se uma decisão; é tida como Uma atividade exercida pelo Juiz de 
julgar os casos a ele formulados, sendo uma f u n ~ a o  d e  solucionar o s  conflitos d e  

forma definitiva. 



Nas palavras de Rogério Lauria Tucci, 

Assumido, pelo Estado, o monopólio da administraçáo da justiça, há de ser 
conferido ao membro da comunidade (inclusive, evidentemente, ao próprio 
Estado), em contrapartida, o direito de invocar prestação jurisdicional em 
relaçáo a determinado interesse em conflito com o de outrem"'. 

A questão que se levanta é quanto à possibilidade de as pessoas ameaçadas 

de lesão terem a possibilidade de vir a juízo requerer que o Poder Público cumpra 

seus deveres previstos na Constituição da República, como ocorre no caso da 

deficiência do Estado em prestar segurança pública. Existem discussões para forçar 

esses entes públicos a cumprirem com os dispositivos constitucionais na proteção 

dos direitos fundamentais da pessoa humana, como será analisado 

pormenorizadamente mais adiante. 

3.3 - Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada 

A Conçtituição da República, em seu artigo 5", inciso XXXVI, prevê o 

reconhecimento do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, de 

modo que proporcione o respeito a estabilidade das relações jurídicas e a própria 

segurança jurídica, sucedâneo de um Estado Democrático de Direito. 

Essas garantias fundamentais protegem os direitos subjetivos das pessoas 

em relação às leis que possam vir a tratar de relações jurídicas já disciplinadas por 

leis anteriores. 

Assim, a mudança do regrarnento legal não pode ocasionar consequências 

jurídicas às pessoas numa determinada relação jurídica. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva esclarece que "A temática deste número 

liga-se à sucessão de leis no tempo e a necessidade de assegurar o valor da 

segurança jurídica, especialmente no que tange a estabilidade dos direitos 

s~bjetivos"'~'. 

I I ~   TU^^,, Lauria,  ~ i ~ ~ i t ~ ~  e prantias individuais no processo penal I>rasileiro. 1. cd. siio P:><~uI<,: 

Revista dos Tribunais. 2009. p. 5 1 .  
1 1 '  AFON70 SILA de Direito Constitucional Positivo. 23. cd. S.io Paulii: Malhcirijs, 2000. p. 

431. 



Por direito subjetivo entende-se O direito passível reivindicado por seu titular 

ao Poder Judiciário. 

O direito adquirido advém da existência de um direito atinente a pessoa que 

tenha o enquadramento legal de seu direito e a faculdade de exercê-lo. Assim, caso 

surja um novo ordenamento jurídico alterando essa situação jurídica, a pessoa terá 

garantia de reivindicar seu direito adquirido. 

Confome observações de José Afonso da Silva, a questão se vê por 

esclarecida: 
A lei nova não pode prejudicá-lo, só pelo fato de o titular não o ter exercido 
antes. Direito subjetivo 'é a possibilidade de ser exercido, de maneira 
garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a algukm como 
próprio'. Ora, essa possibilidade de exercicio continua no domínio da 
vontade do titular em face da lei nova. Essa possibilidade de exercicio do 
direito subjetivo foi adqui~ita no regime da lei velha e persiste garantida em 
face da lei supeweniente . 

Assim, o direito adquirido e o direito que pode ser exercido pelo titular, dci?s.de 

que tenha ocorrido o termo ou condição para 0 seu exercício. 0 reconhecimento 

deste fica condicionado a ocorrência do acontecimento futuro e incerto, de que 

depende a eficácia de exercício do direito; OU o ~ ~ ' ~ S C U ~ S O  do tempo até a chegada 

do momento em que começa ou se extingue a eficácia do negocio jurídico. Nesse 

sentido dispõe o ar[. fjO da Lei de Introdução a0 Código Civil, em seu 52", que 

adquiridos assim os direitos que O Seu titular, ou alguém por ele 

possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou 

condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem." 

josé Afonso da Silva complementa seu r~ciocínio: "O direito subjetivo vira 

direito adquirido quando lei nova vem alterar as bases n~rmativas sob as quais foi 

constituído [...r, assegurando-se ao titular do direito O reconhecimento e a 

constituiçáo de seu direito pelo ordenamento jurídico em vigor no momento de sua 

realização. 

A lei pode ter retroatividade, desde que respeite 0 direito adquirido, pois a 

Constituição náo veda a reiroatividade, salvo quando a lei nova prejudicar o réu nos 

casos de ação penal. 

. . 
1-12 DA curso de Direito Constitucional f'0si~lv0. 23. 4. Sõo Paulo: M;ilhciios. 2004. ,,, 
433. 



Em relação ao ato jurídico perfeito, a Lei de Introdução ao Código Civil, em 

seu art. 6 O ,  §I0, dispõe que o ato é perfeito quando consumado segundo a lei vigente 

ao tempo em que se efetuou como um direito já exercido, não será atingível pela lei 

nova, pois consumou-se em todos os elementos necessários a sua constituição. 

Segundo Celso Bastos, "Assim, se alguém desfruta de um direito por força de 

um ato que cumpriu integralmente as etapas da sua formação debaixo da lei velha, 

não pode ter este direito negado só porque a lei nova exige outra exteriorização do 

ato"'43. Esclarece o autor sobre a distinção entre ato jurídico perfeito e direito 

adquirido, lembrando os ensinamentos de Pontes de Miranda, no sentido de que o 

direito adquirido decorre diretamente da lei, enquanto o ato jurídico perfeito é 

negócio nela fundado. 

Pode-se exemplificar, quanto ao ato jurídico perfeito, a semelhança que 

ocorre com 0s contratos (pacta sunt sewanda), pois, após firmar-se, ele faz lei entre 

as partes, que ficam vinculadas a seus preceitos e ditames. Ocorre que, caso surja 

Um imprevisto a tornar insuportável o cumprimento do contrato, este passa a ser 

Passível de revisão, por questão de justiça, com0 aconteceu nos contratos de 

financiamento reajustados pelo dólar. 

Assim, no que concerne ao ato jurídico perfeito, pode-se afirmar ser este 

passível de imunidade em relação as formas estabelecidas no novo ordenamento 

jurídico. No entanto, os contratos que ainda estão em ~ X ~ C U Ç ~ O  não gozam dessa 

imunidade, sendo-lhes aplicada uma lei nova. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior 

expõe: "Para 0s contratos já executados, isto é, cujo objeto já se esgotou no tempo e 

no espaço, a nova lei não tem o que atingir, pois 0 contrato já se encontra pronto, 

acabado e exec~tado" '~~. 

consiste a coisa julgada na decisão do Juiz contra a qual não caiba mais 

recurso. Às pessoas é dado o direito de Provocar a jurisdição estatal para que 

solucione suas controvérsias, ou seja, O Estado-Juiz não pode se eximir de apreciar 

lesão ou ameaça a direito, proporcionando, assim, pacificação social que se reforça 

pelo fato de essas decisões, depois de Um determinado período, tornarem-se 

1.1, 
R I B E I K ~ )  

c ~ , ~ ~ ~ ,  (-urso de 1)ireito Constitucional. 20. cd. São P411lo: Saraiva. 1999. 1). 220. 

11.1 
N I R Y  IUNIOR, Ncls~~ii . ;  N E R ~ ,  R(,W Maria dc Aiidradc. Código Civil comentn<lo. h. cd. Sso I>;iiilo: 

Rcvisia dos Trihuiiiiis. 2008. p. 147. 



definitivas, pois de nada adiantaria uma decisão judicial modificável a qualquer 

momento. 

Reconhece-se que a coisa julgada, ou seja, a questão já apreciada pelo 

Poder Judiciario não pode rediscutida por esse órgão. Essa premissa decorre 

segurança jurídica, objetivada pela própria função jurisdicional do Estado. 

Ocorre em algumas raras exceções a possibilidade de revisão das decisões já 

acobertadas pela coisa julgada, como nas hipóteses de cabimento da ação 

rescisória, que se justifica peta ocorrência de um grave vicio na relação processual. 

Celso Bastos ensina que, 

Com efeito, o Poder Judiciario não poderia preencher o seu papel de 
assegurador da certeza e da segurança,iurídica se fosse possível 
indefinidamente renovarem-se 0s recursos. E preciso que haja um ponto 
final, um termino da demanda. E a este tipo de decisão que a Constituiçáo 
assegura a proteção contra a lei'45. 

A coisa julgada como garantia constitucional assegura o direito da vítima que, 

diante de uma sentença condenatória no âmbito criminal, torna-se definitiva após o 

transcurso do prazo de recurso. Ocorre, assim, preclusão para impugnar a decisão, 

gerando, em consequéncia, a coisa julgada material e formal. Essa decisão é um 

título executivo judicial, passível de execução na seara cível, de acordo com o artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 

A garantia constitucional do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da 

coisa julgada se estende a vítima, pois, mediante Uma sentença penal condenatória 

transitada em julgado, proporciona segurança jurídica, pois repercute no direito da 

vítima à reparação de seu dano no âmbito civil. 

Em outra situação, o ato jurídico perfeito Se concretiza por meio da 

composição entre vítima e ofensor. Ocorrendo mudança legislativa aplicável aquele 

ato realizado pelas partes, esta não alcança a composição, pois encontra-se 

acobertada pelo direito adquirido. 

1-15 13AS (.clsO 
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3.4 - Juiz natural 

O direito ao juiz natural se traduz na garantia de o cidadão saber previamente 

quem sentenciará o seu processo Perante a jurisdição estatal, ou seja, o juiz de 

direito, para apreciar um caso concreto, deve estar preestabelecido na respectiva 

~ircunscriçáo judiciária, ou seja, é necessário que esteja previamente estabelecido 

em uma circunscrição territorial, antes que o interessado ajuíze uma pretensão na 

mesma comarca. 

A Constituição Federal veda O tribunal de exceção aquele estabelecido após a 

Ocorrência do fato a ser julgado pela jurisdição estatal. Portanto, é vedada a 

existência de tribunal ad hoc. C0nfomie lúcidas observações trazidas por Pedra 

Lenza "[ ...I se veda é a designação ou criaçâo, por deliberação legislativa ou outra, 

de tribunal (de exceção) para julgar, através de processo (civil, penal ou 

administrativo), determinado caso, tenha ele já ocorrido ou não [ . . . ]" '46. 

Dessa forma, garante-se o direito a um ~uizo imparcial, equidistante das 

partes e que possa desenvolver suas funções de forma equânime, não só por ser 

previamente estabelecido, mas também por ser O cargo coberto com garantias como 

a irredutibilidade dos vencimentos do magistrado, a inamovibilidade, a não ser por 

interesse público, bem como a estabilidade do cargo, do qual só poderá ser 

destituído por processo judicial com trânsito em julgado, garantido-se o direito ao 

Contraditório, conforme dispõe o artigo 95, inciso 1, da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

A importância do respeito ao princípio do juiz natural, entendido como uma 

garantia de imparcialidade e segurança jurídica aos jurisdicionados, e entendimento 

pacífico em nossa doutrina. Nesse sentido, Alexandre de Moraes observa: "A 

imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra O arbítrio estatal 

encontram no princípio do juiz natural uma de suas garantias indispensá~eis"'~~. 

os direitos fundamentais da vitima devem Ser validamente tutelados pelo 

Poder ~ ~ , - j i ~ j á ~ i ~ ,  pois, conforme abordado em linhas anteriores, todos 0s 

jurisdicionados detêm direito ao devido processo legal, envolvido nesse principio 

constitucional o direito fundamental ao juiz natural. Ressalte-se que a própria 

.- 
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Constituição da República traz positivada em seu texto a garantia fundamental de 

que não pode haver juízo ou tribunal de exceção, conforme dispõe o art. 5 O ,  inciso 

XXXVII. 

O ordenamento jurídico dispõe das formas de proporcionar o acesso à justiça, 

devendo ser observados os requisitos para a obtenção da tutela jurisdicional válida e 

eficaz, pois, do contrário, se estaria desatendendo aos pressupostos proces~uais'~~. 

Nessas condições, deve-se pautar a tutela do exercício do direito da vítima na seara 

cível ou criminal, para que não se causem maiores danos àquele que já fora lesado 

em seus direitos fundamentais pela conduta criminosa. 

Assim se conclui haver necessidade da observância de requisitos para a 

obtenção de uma decisão judicial válida, imparcial e eficaz, pois o magistrado deve 

estar previamente estabelecido, antes de ocorrer 0 fato a ele submetido, e a sua 

competência há que ser firmada por lei de aplicação geral, como ocorre com o 

Código de Processo Penal e com O Código de Processo Civil, bem como pelas leis 

de organização judiciária dos Estados membros. 

3.5 - 0 tribunal do júri 

O tribunal do júri tem competência para O julgamento dos crimes doiosos 

contra a vida. Trata-se de um direito fundamental, desde sua origem na Inglaterra, 

conforme ençinamento de Celso Bastos: "Seu nascimento deu-se na Inglaterra, onde 

foi visto como um importante direito fundamental do cidadão, consistente em ver-se 

julgado pelos seus pares". Acrescenta ainda que: "I...] 0 fato é que nele continua a 

ver-se uma prerrogativa democrática do cidadão, uma fórmula de distribuição da 

justiça feita pelos próprios integrantes do Povo 

Esta participação popular no julgamento de seus pares se mostra 

democrática, primeiro, em virtude de uma pessoa comum do povo participar do 

I I X  os prc5supostos pr(iccshiiais ,ji eXistên~i;l C ~ ~ l i d i l d c  I~III~C~I i l p l i ~ i ~ l l )  :I Jurisdi~á<i i'c~liii, pode11<10 
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julgamento como juiz -jurado; segundo, porque esse tipo de julgamento, em sendo 

feito por uma pessoa não necessariamente com conhecimentos jurídicos, 

Proporciona ao povo e ao acusado a censura da reprovabilidade de sua conduta no 

meio social em que vive. 

Assim, no julgamento perante o tribunal do júri, o acusado não fica sujeito 

somente ao rigor da lei, mas também se aplica, no caso, a avaliação de seus pares, 

0s jurados, que atuam de forma mais isenta que 0s juízes de direito, pois, em muitas 

das vezes, ao formarem sua convicção, não são influenciados pelo conhecimento da 

norma, da jurisprudência e das práticas forenses. 

O ati. 50, inciso XXXVIII, da Constituição da República reconhece a instituição 

do tribunal do júri, garantindo nele a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a 

soberania dos veredictos e a competência para O julgamento dos crimes contra a 

vida, 

Quanto a plenitude de defesa, tem-se a aplicação da ampla defesa como 

paridade de armas a ambas as partes, ou seja, a rmsma oportunidade de defesa e a 

igualdade de competência técnica para o autor e para o réu, caracterizando-se esta 

última pela representação do acusado por um advogado capacitado para lutar por 

seus interesses. 

N ~ O  obstante cuidar o Tribunal do Júri de crimes contra a vida, no caso de 

crime tentado, o direito da vítima deve ser resguardado, ou mesmo no caso de crime 

Consumado, 0s direitos das pessoas afetadas pela rftotie da vítima também 

merecem resguardo. 

Dessa forma, o direito a ampla defesa Se estende à vítima, que, por meio de 

um advogado, pode atuar em juízo com0 assistente de acusação e pleitear, em 

juizo, seus interesses para obter a reparação do dano causado pela conduta 

criminosa. seria simples afirmar que a vitima SÓ tem interesse reparatório, mas, na 

Verdade, ela detém o direito como cidadão de Ver reprimida tal conduta delituosa 

mediante a fixação de uma penalidade aquele que ofendeu a norma penal. 

relação ao sigilo das votações pelo jurados, poder-se-ia argumentar sobre 

a ofensa ao da publicidade dos atOS judiciais, mas cabe lembrar que a 

publicidade dos atas pode ser restringida quando o interesse público 

assim o exigir, o que é patente no caso do Julgamento, pelos jurados, na sala 

secreta, porque não só são desprovidos das garantias da magistratura, como 

também [hes falta experiência na decisão de um caso concreto. A doutrina é pacífica 
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nesse aspecto, sob o argumento de que aos jurados deve ser concedida certa 

tranquilidade para que possam livremente totnar Suas decisões. Nesse sentido, 

observa Guilheme de Souza Nucci que, 

Em primeiro lugar, deve-se salientar ser do mais alto interesse público que 
OS jurados sejam livres e isentos para proferir seu veredicto. ~ á o  se pode 
imaginar um julgamento firme, longe de qualquer pressão, feito a vista do 
público, no plenário do júriT5'. 

Sobre a soberania dos veredictos se entende que os jurados são os juizes 

competentes para decidir sobre OS crimes dolosos contra a vida, sendo possível a 

afirmativa de que seriam os juizes naturais desses tipos de delito. Nesse sentido 

Alexandre de Moraes comenta: 

Em relação a soberania dos veredictos, entende-se que a possibilidade de 
recurso de apelação, prevista no Código de Processo Penal, quando a 
decisão dos jurados for manifestamente contrária a prova dos autos, bem 
como a possibilidade de protesto por novo júri, ou ainda, de revisão 
criminal, não são incompativeis com a Constituição Federal, uma vez que 
em relação as duas primeiras hipóteses. a nova decisão também será dada 
pelo Tribunal do Júri; e em relação à segunda, prevalecerá o principio da 
inocência do réuT5'. 

A competência para julgamento pelo tribunal do júri abrange o julgamento dos 

cr imes cujo elemento subjetivo seja O dolo, mas dirigido contra a vida da pessoa 

humana, u m  dos crimes mais graves contra a humanidade. 
Essa compotência d o  tribunal do júri na0 é absoluta, pois nos casos de foro 

por prerrogativa de função, previstos na própria Constituiçao Federal, o julgamento 

ser6 no respectivo Tribunal de Justiça, com0 Ocorre nos casos dos crimes 

cometidos por  membros da  Magistratura OU do MinistBrio Público. provisto no artigo 

96, inciso 111, da Constituição A mesma regra se aplica, n o  Cinibito federal, aos 

Tribunais Regionais Federais, conforme dispõe 0 art. 108, inciso I, letra "a", da 
Constitui9ão de República. Esses foros, Por prerrogativa de função, objetivam 

proteger o cargo previsto em lei, em razão de sua importância para a 



sociedade. Essa prerrogativa de foro também se aplica aos chefes do Poder 

Executivo, federal, estadual e municipal, e, de certo modo, aos membros do Poder 

Legislativo. 



Capitulo 4 - Princípios e normas de direitos fundamentais em matéria 

Penal e sua projeção a vítima 

Este tópico tem por objeto tratar dos princípios e normas constitucionais 

relativas aos direitos fundamentais, especificamente focalizados em matéria penal, 

que se aplicam a vítima152. 

A existência de um processo válido demanda o cumprimento de certos 

requisitos, como a observância dos direitos fundamentais do réu. Nessa questão, 

estão presentes os direitos da vítima, pois Sua reparação pode basear-se no 

Processo penal em pauta, que deve não só reconhecer O crime, mas também ter 

validade para proporcionar o reconhecimento de tais direitos. 

A Constituição da República traz diretrizes para todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, inclusive em matéria penal. O reconhecimento dos direitos humanos pelas 

Sociedades, principalmente na pós-Segunda Guerra Mundial, proporcionou aos 

direitos humanos regulamentação protetiva pelas cartas constitucionais dos Estados. 

Em tempos passados, não existia esse entendimento, sendo as penas aplicadas 

Pelos detentores de poder, sem que houvesse, em razão do desconhecimento das 

regras, direito à defesa, e quando existiam não eram observadas. 

Luiz Flávio Gomes leciona que 

política criminal e Direito Penal constitucionais: sendo o Direito penal o 
instrumento de controle (~oc ia l )  mais drástico com que conta o Estado, 
precisamente porque dispõe dos meios coativos mais gravosos (penas e 
medidas de segurança), mais ameaçadores aos direitos lundamenlais da 
pessoa, desde o Ilurninisrno (veja em seguida a s  bases desse movimento 

172  
Ncsic nlonicnto neccss$ri,i irn,,cr o cii ici idi~iici i i i~ i lc  1119h.vi1 < l< ) t# l r i ~~ i~  'i11111c 1) ,,I,(. ,L~ cI1~c, l ,~~ ,,,,,. 

princ;p;o, pois relacáo aos <lireitos f'undan~enlais da vítiiiia, dada a aus2iicia lc&!isl;btiv;i ciii ;ilguns casos, ris 
princíliios ~rlci<lnam como normas ç fontes do direito, conlornlc csclarwe Bruni] Giilindo ciii Direitos 
Fiindamentais, an;íl;se de sua roneretizn~io constitucionai. I .  ed. 4 .  Tirageni. Curjljhu: Ji>ru6. 2006. p, 81. 
83: -os priricíl,irls cl,nstiluei,ilisis sacl crciiv;iriicniç iinriiiiis L 1150 v;ilorcs. A iIoiilriii;i posiiivist;~ iciii c;iiiiiii~i~i~~i, 
n c w  direc;ào,9. ,-oniplcmcnia » autor: "Scguindí~ a douirinii coiiiciripor2iic;i i1i;iis ~iiiii>ri/:irl;i. c r > ~ i r i ~ l ~ r ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
II,,'.~~~~,~ uin gcncro do rlui,l são csp6cics os princípios c as rçgras. Essa considcra~ào doiiiriniria ciicíintr;iiii.sc ciii 
"iilrircs illil~~~~~;iiiris c<iliio E ~ ~ ~ ~ ,  ~r isafuII i ,  Dworkin e Alexy. airsiin coiiio eiri Bonavidcs, . . ciitrc niis." D~~~~ 
lli(idl,, ;luior rrrz o clilcnd~inenio de Dworhin, qu i  considcr;~ sircrii os prirlci~iios ililr~rciiics 4;)s rcfr;is: . . I , , I  
princípios i~n i  d,nienss,i hl ta nas rcgras, uinn cliiiicns%I dc PcVi) OU i1il l~l1ri~iici;i. Vii;iiiilr, &,is 

, . 
princípios colisao (a polit ica de proicqão aos corisumidorcs auloinovcis C<IIII o l~i.iticipil1 da 

lihcrd;ic,c con,ratual~ confi,rnie o do pr6prio autor), rluenl tlcr s<iluc;âo ao prohlcinii dcvcrú levar 

~ ~ ~ ~ i c i i l ~ ~ ; ~ , . ; i ~ ,  ,, rcl;,l;vo c;iíla iiiri." Esclarece o auior que Rohert Alcxy . . "I...] prirtç cla idtiu de que J:~,,J~> 

11s prille~p~,ls c,,lno ais rcgr ,<s,) ll,,r,ll;is~ c ;I difcrc11<;1 clilrc ~ 1 ~ s  L' ~ t ~ l l : i  ~ 1 l ~ ~ r ~ ' W ~ l  CIII~L, c h ~ > $ ~ ~ i ~ ~ s  CIC ll,,rlll~l~~ os 
c[.i(érios pi,ra cstahclccer tal dis1inçno sào inúmeros, ilias L i  11i;lis licqiiciilc (1 <!;i friici-;iliil;iilc. :ic,,i.ili, 

os princípios são normas dotadas de alio grau de generalidudc. clirlualllr> ~ ~ l i c  ;is rcgriis, scntlo ~aiilh~iii 

11"riiias. tCln graii haixo de g"""alidade." 

') I 



filosófico) a preocupação do Penalista critico sempre foi a de construir 
limites ao exercício desse poder1=. 

O Direito Penal deve obedecer aos preceitos reconhecidos em nossa 

Constituição; por isso, impõe-se aos legisladores e executores da lei respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, reconhecidos em nossa Constituição, que, 

Por consequência, envolvem os direitos fundamentais da vítima. 

Luiz Flávio Gomes esclarece que, na Carta Magna, estão presentes 0s 

Seguintes princípios aplicáveis ao Direito Penal: 

I...] principio da exclusiva pr0teçã0 de bens jurídicos; da intervenção 
minima; da materialização do fato; da ofensividade; da 
responsabilidade pessoal; da responsabilidade subjetiva; da 
culpabilidade; da proporcionalidade; da humanidade; da dignidade; da 
igualdade e da ~egalidade"'~~. 

Ressalta o mesmo autor que entre esses conceitos não estão os princípioç 

Constitucionais, tais como o da intervenção mínima, O da insignificância, o da 

Culpabilidade, o do pluralismo político e o da legalidade. 

Passa-se, dessa forma, a análise do principio da intranscendência da 

reprimenda penal e ,  posteriormente, aos princípios aqui arrolados por Luiz Flávio 

Gomes e outros autores, conforme se analisa a seguir. 

4.1 - A intranscendência da reprimenda penal 

A intranscendência significa que a açã0 penal não deve transcender a pessoa 

do indivíduo acusado, ou seja, não pode passar da Pessoa do acusado. Nesse caso, 

só o agente que realizou a conduta delituosa responde pelo cometimento do ilícito 

penal, pois a responsabilidade penal é individual e individualizada. O desdobramento 

desse preceito exige a ocorrência de dolo e culpa Para que se responsabilize 

alguém criminalmente, Essa intranscendência não Ocorre na responsabilidade civil. 

131 I . . ~ . Á ~ ~ ~ ~  Direito penal. Parte geral. 2. cJ. Sio Pi~uln: Revista di~s Tril>il~i;iis. 2004. 1,. 27. . , 
I i, F,>A V,o Lu;z, fireito penal. Parte geral. 2. cd. Sio P.lulo: Rcvisla cIi>s Trihtiii;iis. 2004, p, 34, 
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A responsabilidade penal se diferencia da civil, principalmente no tocante a 

intranscendência da responsabilidade penal. Essas duas responsabilidades se 

relacionam, pois, caso o juízo penal constate a ausência de fato ou de autoria, 

vinculará o juizo civil que, em respeito a unidade da jurisdição, não pode apreciar 

uma questão em desacordo com outra decisão judicial. 

Com a mudança do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao prolatar a 

sentença penal condenatória, o juiz criminal fixa O mínimo de reparação do dano que 

entender ter sofrido a vítima. Mais adiante, far-se-á abordagem mais pormenorizada 

do assunto. 

Guilherme de Souza Nucci tece comentários sobre intrançcendência e 

Assegura que a açao pena) não deve transcender da pessoa a quem foi 
imputada a conduta criminosa. E decorrência natural do principio penal de 
que a responsabilidade é pessoal e individualizada, não podendo dar-se 
sem dolo e sem culpa (principio penal da culpabilidade, ou seja, não pode 
haver crime sem dolo e sem culpa). motivo pelo qual a imputação da 
prática de um delito não pode Ultrapassar a pessoa do agente, envolvendo 
terceiros, ainda que possam ser civilmente responsiveis pelo 
de~inquente'~~. 

Nossa Constituição Federal, no art. sO, incis0 XLV, dispõe que nenhuma pena 

passará da pessoa do condenado, pois o ato de apenar não repara o dano da 

vítima, e sim serve de punição ao infrator; por isso, a pena deve ser individualizada. 

Analisando a pelo lado da vítima, tem-se que este sujeito passivo da 

Conduta criminosa sofre consequências, diretas e indiretas, pela infraçáo penal, pois, 

no caso de um homicídio, tanto a vitima quanto Seus descendentes, ascendentes e 

até colaterais são atingidos pelo resultado da conduta criminosa. Não obstante a 

ieprimenda penal ser individualizada e intranscendente, a vitima, por sua vez, e toda 

sua família sofrem conçequên~ia~ lesivas a seus direitos fundamentais quando 

lesionadas pelo ilícito penal. 

Por esse motivo, verifica-se a desproporção de perdas entre a reprimenda 

penal aplicada ao infrator, a que só este pode responder, e a lesão ao direito vítima, 

de seus familiares, incluindo terceiros, decorrente do crime praticado pelo primeiro, o 

que demonstra a injustiça que O sistema proporciona ao não permitir uma maior 
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Denota-se a necessidade de focar mais OS direitos fundamentais da vítima 

que, na maioria das vezes, deixam de ser observados, quer pelo Poder Judiciário, 

quer pelos patronos, quer pela própria vítima que desconhece seus direitos e, ainda, 

pela sociedade como um todo, que mantém Seu foco nos direitos do réu. É a cultura 

brasileira, que sensacionaliza os grandes crimes, 0s que causam clamor público e 

chamam a atenção da sociedade. Na realidade, não se respeitam as pessoas 

Vitimadas, independentemente da repercussão Social e do grau de lesividade que 

tais crimes provocam. 

Nesse contexto, o Estado e seus órgãos, representantes da sociedade e 

detentores de poder, também são sujeito passivo dessas lesões, pois se veem 

atacados nos bens jurídicos coletivos, como a segurança, a tranquilidade, o lazer, ou 

mesmo, a dignidade da pessoa humana, que também são resguardados pelo direito 

penal. 

4.2 - A culpabilidade 

0 princípio da culpabilidade se traduz na capacidade do agente, na 

possibilidade de este estar convicto do c~metimento de Um fato ilícito, e mais, na 

exigibilidade de que, diante da situação em Concreto, possa abster-se de realizar a 

conduta criminosa. 

A culpabilidade é requisito para aplicação da Pena, sendo sua verificação 

realizada pelo juiz de direito, que pondera O merecimento OU não da reprimenda 

penal. 

Essa culpabilidade, segundo Cezar Roberto Bitencourt, funciona em três 

momentos: "[...I fundamento da pena [...I elemento de determinação ou medição da 

pena.,, como conceito contrário a responsabilidade objet i~a" '~~.  

Como fundamento da pena, exige-se, para sua aplicação, o preenchimento 

dos requisitos da de culpabilidade, consciência da ilicitude e 

exigibilidade de conduta, tidos como e~efnent0s positivos da culpabilidade, que pode 

ser senso de reprovabilidade de uma conduta, sob a análise da 

convicção do juiz de direito que, ponderando a conduta do Sujeito infrator da norma 

I,, ~ ~ t ~ < l ~  de Direito Penal. 14. cd. Sáo Palilo: S:lraiv;i. 2001). v. 1 ,  p. 16. 
RITENCOURT, Cczar Kohcao. 



Penal, vai medir quanto aquela conduta é repugnante para o contexto social em que 

0 agente está inserido. 

Em segundo lugar, a culpabilidade funciona como elemento de determinação 

ou medição da pena, limitando-a, e considera a importância do bem jurídico tutelado 

Pelo direito no momento da dosimetria da pena. 

A culpabilidade atua também Como conceito contrário a responsabilidade 

objetiva, ou seja, a responsabilidade no direito penal é subjetiva, o que se traduz no 

fato de que ninguém responde por um resultado se não houver agido com dolo ou 

culpa. 

Magalhães Noronha esclarece: 

Duas teorias disputam, hoje, a primazia na formulação de seu conceito: 
uma denominada psicológica e outra, normativa. 
Para a primeira, a culpabilidade exaure-se no dolo ou na culpa. Culpável é 
o indivíduo que consciente ou inadvertidamente praticou a ação vedada em 
lei, agindo com dolo no primeiro caso e culpa stricto sensu no segundo. 
Consoante a teoria normativa. a culpabilidade é, sobretudo, um juízo de 
reprovação contra o autor de Um ato, Porque a todos compete agir de 
acordo com a norma. segundo o dever jurídico, que tutela os interesses 
sociais. O p,!pcedirnento contrário é que, então, dá substância $, 

culpabilidade . 

Defendendo seu entendimento de que as duas teorias não se eliminam, diz o 

mesmo autor: 
AS duas teorias operam em SetOreS diferentes; porém não se repudiam 
porque a psicologia vincula estritamente o individuo ao ato, enquanto a 
normativa refere-se A ilicitude desse proceder. Destacam-se, pois, na 
culpabilidade, esses dois elementos: O normativ0, ligado a pessoa à ordem 
jurídica, e o psicológico, vinculando-a subjetivamente ao ato praticado'58. 

Para complementar esses dois aspectos da culpabilidade, cabe examinar, 

como seu requisito, a irnputabilidade. Vejam-se OS argumentos de Cezar Roberto 

Bitencourt: 

pode-se afirmar, de uma forrla genérica, que estará presente a 
imputabilidade, sob a ótica do Direito Penal brasileiro. toda vez que o 
agente apresentar condições de normalidade e maturidade psiguica. A falta 
de sanidade mental ou a falta de maturidade mental, que e a hipótese da 

l i 7  
N O I I O N H ~  ,f jdgar Magalhaes, Direito Penal. V. 1. 28 cd Sã0 P:iulo: s a r a i v ~ ,  IYUI p. 100. 
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menoridade (18 anos), podem levar ao reconhecimento da 
inimputabilidade, pela incapacidade de ~ulpabilidade'~~. 

No mesmo sentido, é a posição de Edgar Magalhães Noronha: 

Elemento seu é também a imputabilidade. Imputável diz-se o indivíduo 
mentalmente são, Ou, na linguagem do arl. 26 do Código - quando define o 
inimputável - o capaz de entender O caráter criminoso de seu ato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. Adquire ele tal 
culpabilidade com o desenvolvimento biológico e com a vida em 
s~ciedade'~~. 

A culpabilidade, tida como requisito Para a responsabilização penal, deve ser 

comprovada em juizo pelo autor da açã0, OU pela vitima em determinadas situações 

em que atue como assistente de acusação, nos crimes de ação penal pública, ou 

mesmo como titular da ação penal privada. 

As ciências criminais, de modo peculiar, apresentam forma de 

responsabilização do infrator da norma penal, obedecendo-se a preceitos 

constitucionais e infraconstitucionai~, 0 que não poderia ser diferente, pois o direito 

Penal cuida de interesses jurídicos de suma importância para a sociedade. 

Nesse contexto, assegura-se ao acusado o respeito a seus direitos 

fundamentais, a regra ~0nStitLJ~i0nal do devido processo legal. Nesse 

mesmo contexto, o ~stado-Juiz deve ponderar sobre Os direitos fundamentais da 

vítima de conduta criminosa. 

por essa razão, a lei concede a vítima O direito de acompanhar a ação penal 

de diversas fornas, podendo inclusive participar dessa relação processual. 

O ~ i ~ ~ i t ~  Penal quase sempre trata de direitos fundamentais, tanto do 

acusado quanto do sujeito passivo da conduta criminosa, sendo função do Estado a 

aplicação do jus punjendj, o que deveria leva-lo a ponderar sobre esses direitos ao 

responsabilizar o agente de conduta criminosa. 

I V B17EN C O U R ~ ,  cc7ar RokiIo ~ ~ ~ t ~ ~ o  de Direito Penal. Parte geral. 14. c<[. Sáo Paulo: Saraiva, 2 0 0 ~ .  v 

N ( ) R ( ) ~ ~ ~ .  Edgar ~ ~ ~ ~ l h j j ~ ~ ,  Direito Penal. 28. ed. Sáo Paulo: Siiraiba. I09 I .  v. I. [I. I()() 



4.3 - A proteçáo de bens jurídicos no direito penal 

Como bem assevera Luiz Flávio Gomes, "O Direito Penal não serve para a 

tutela da moral, de funções governamentais, de uma ideologia, de uma religião etc.; 

sua missão é a de tutelar os bens jurídicos mais relevantes (vida, integridade física, 

patrimônio, liberdade individual, liberdade sexual et~.)" '~ ' .  

Demonstra O autor a necessidade de O direito penal tutelar apenas interesses 

de grande importância para a sociedade, relevantes ao próprio desenvolvimento 

social e a seu convívio pacífico. 

Esse princípio está intimamente ligado a0 da intervenção mínima, protegendo 

bens jurídicos de valor imensurável para a sociedade que, apenas em última 

instância, serão resguardados pelo Direito 

Denota-se que o papel do Direito Penal está Sempre atrelado a proteção de 

bens de vital importância para a sociedade, como 0s direitos fundamentais, cabendo 

à reprimenda penal coibir a prática desses ilícitos, tendo por escopo a recuperação 

do infrator da norma. 

Alguns direitos protegidos pelo direito penal apresentam a característica de 

irreparab;lidade, dada a gravidade da lesão, Com0 Ocorre, por exemplo, nos crimes 

contra a vida, contra a dignidade sexual, Contra O meio ambiente, o idoso e OS 

Vulneráveis (as crianças). Existe aqui um paradoxo, pois a lei visa à indenização na 

esfera cível, o que poderá gerar reparação patrimonial. E isso não repara 

integralmente as vítimas em questão, apenas Ihes ameniza a dor. 

Ocorre que, em algumas situações, o ordenamento jurídico consegue reparar 

a vítima de condutas criminosas Ou, pelo menos, seus familiares, trazendo equilíbrio 

à situação jurídica das pessoas lesadas. 

A proteção da lei penal pauta-se pela realidade e não pela ideologia, sendo o 

estudo do princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos de grande importância 

16'  RI^.[$^^^)^^^^, Cciiir ~~~h~~~~ Tratado de Direito Penal. IJ. cd. S2o Paulo: Saruiv;~, 2009. p. 13, 

cscljirccc L 
..(> prilleíPi(, da ~ ~ ~ ~ f i d ~ d ~  iiiipóc liiiiiic.s ;ir> úrhiiro .juclici;~l. i i i i i s  n:o iiiipcdc - 

,,hscrvada a rescr,,a 
- criç tipos penais iníquos c ci>iiiiiic s;in<fics ciiieis c iIc&!riid;iiilcs. I'or i s w ,  a 

wcce,ssid dc ou eliminar o arbíirio do 1qisladi)r. 0 ~>rincil)i» &i ilireri,riisri<i i,i;llii,ill, 
<I e , . 

lil,,lhl:,ll COII,lçCiLII> crimo rllrili,ri 
uricnta e limita o poder incriininad<lr du cstailo. preconizando ;i 

~.rl,,,,,,,,li~n~.No uiiiii con<liita shc legiliili;i sc consticiiir rncio nccess5rio jiiira ;I prt~tcciii> dc d c t c r ~ n i ~ ; ~ d ~ >  hcil, 
ao ou llu(ri,s riicios d i  cciiilr~ilc siici:il rcvcl:i,rtii.sc suliciclllcr iiiicl;i .illrí(Iico. Se ouiras hrnias de siint; . .. 

(lesse hei,,, (, sua crjinjnalizac;ín inadequada e nã(l r ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ " ~ ~ .  
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para a sociedade, pois leva em consideração os danos sofridos pela pessoa. Por 
isso, levantam-se algumas questões: Como proporcionar equilíbrio, equidade e 

igualdade de acesso a justiça, sem a ponderação, a análise dos direitos 

pertencentes a todas as pessoas envolvidas nesse tipo de incidente jurídico? 

4.4 - A intervenção mínima do direito penal 

O princípio da intervenção mínima revela que a infração penal não se 

diferencia qualitativamente das infraçóes extrapenais, e sim quantitativamente. 

Nesse sentido, são as observações de Júlio Fabbrini Mirabete: 

Como a intervenção do Direito Penal e requisitada por uma necessidade 
mais elevada de proteção da coletividade, o delito deve consubstanciar em 
um injusto mais grave e revelar uma culpabilidade mais elevada; deve ser 
uma infração que merece a sanção penal. O desvalor do resultado, o 
desvalor da açáo e a reprovabilidade da atitude interna do autor 6 que 
convertem o fato em um "exemplo insuportável", que seria um mau 

se o Estado não o reprimisse mediante a sanção penal. ISSO 
significa que a pena deve ser reservada para os casos em que constitua o 
único meio de proteção suficiente da ordem social frente aos ataques 
relevantes'". 

Dessa forma, o Direito Penal é a última saída para O Estado no combate a 

Comportamentos que afrontam a ordem pública pré-constituída em um Estado 

Democrático de Direito. 

Esse principio não está expresso em nosso Direito Constitucional nem no 

Direito Penal, Sua previsão está na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de 1789, em seu artigo 8", que dispõe: "A lei apenas deve estabelecer 

penas estrita e evidentemente necessárias". 

O fundamento sustentador do principio da inte~enção mínima está no fato de 

que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe e protege os direitos 

fundamentais, que são indisponíveis e invioláveis, razão pela qual não se admite 

ofensa ao direito à liberdade, a vida, a igualdade e a dignidade. Seguindo esse 

entendimento sobre o principio da intewenção mínima e sua relação com os direitos 

fundamentais, Luisi esclarece que 

I,,\ 
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Decorrem, sem dúvidas, desses principias constitucionais, como enfatizado 
pela doutrina italiana e alemã que a restrição ou privação desses direitos 
invioláveis somente se legitima se estritamente a sanção penal seivir para 
a tutela de bens fundamentais do homem, e mesmo de bens instrumentais 
indisponíveis a sua realização 

Conforme observações feitas pelo mesmo autor, 

Todavia apesar do princípio da inte~ençS0 mínima ter sido consagrado no 
texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, editada na 
Revolução Francesa, e, pois, ser Um princípio vinculado ao pensamento 
iluminista que pretendeu reduzir a legislação em geral, e especialmente a 
penal, a 'poucas, claras e simples leis', a verdade é que a partir da 
segunda década, do século XIX, as mmIWs Penais incriminadoras 
cresceram desmedidamente, ao ponto de alarmar os penalistas dos mais 
diferentes ~arãmetros cu~turais'~'. 

Em nosso contexto jurídico e social, quando 0 clamor público dita as 

Preferências de nosso legislador, as alterações legislativas acabam por segui-las, o 

que, muitas vezes, não se coaduna com o melhor interesse da sociedade. 

Uma alteração legislativa vinda em boa hora foi a inclusáo do crime de 

falsificaFão, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins 

terapêuticas ou medicinais, motivado pela falsificação de remédios, conforme 

esclarece Antônio Lopes Monteiro: 

assunto diário nos noticiários, de forma gritante, e os jornais a cada dia 
revelavam outros produtos falsificados, pondo em xeque a credibilidade 
dos laboratórios e a eficácia de seus remédios. Da pílula de farinha 
Microvlar até a falsificação do antibi6tico Amoxil, passando pelo remédio 
para câncer da próstata, o Androcur, veio a tona O que todos já conheciam, 
mas que se mantinha, por conveniência Ou ineficácia das autoridades ou 
por ambos os motivos: a ação de quadrilhas bem organizadas e 
inescrupulosas que se aproveitavam da precária fiscalização para 
enriquecer, pondo em risco a saúde e a vida da p o p u ~ a ~ á o ' ~ ~ .  

1 r,., L ~ ~ ~ ~ .  Os princípios constiturionais Pcirt<i AIcgrc: Scrgiii Ai i t< i~i i< i  I:;ihris Editor. I Y Y  I. 26. 

l l i 7  LU[SI, ~ ~ i ~ ,  os princípjos constitucionais penais. Porto Alcgrc: Scrgio Antonio Fnhris E<lih>r, 1991. P, 27, 

I(#,> M Y I ( ) N . ~ ~ ~ ~ ~ ,  Antonio L,iI,cs, crimrs hediondos, texto, comentários e aspctos poiSmiros. 7. C,], 

Saraiva, 2002. p. 70. 



No entanto, a alteração legislativa recebe criticas do mesmo autor como 

resultado da falsa percepção de que apenas rotulando uma conduta repugnante com 

Penalidade mais severa se estaria resolvendo a questão: 

E, corno nas situações anteriores, sequestro (extorsáo mediante sequestro) 
e homicídios clamorosos, mais uma vez o Direito Penal foi chamado a dar 
uma resposta, como se, rotulando de hedionda esta ou aquela conduta, 
num passe de mágica, o problema estivesse reso~vido'~'. 

Mas o problema maior, no caso do atendimento ao clamor público para que 

se punisse mais severamente a adulteração de produtos medicinais, deu-se com o 

equivoco legislativo da Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998, que trata como crime 

hediondo as condutas de alterar, adulterar, corromper e falsificar matéria prima, 

insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e 0s de uso em diagnóstico, o que 

demonstra a não observância ao princípio da proporcionalidade da reprimenda 

penal, conforme comenta Antônio Lopes Monteiro: 

Mas o mais grave é que um governo tido Como democrático tenha lançado 
do Direito Penal para equiparar a potencialidade ofensiva A sa&e 

pública de produtos com fins terapêuticas OU medicinais com outros que 
nada ou pouco têm que ver com a saúde e a vida da pessoa humana, tais 
como cosméticos, ou saneantes ($1 .'-A do art. 273). E o pior é que a pena 
cominada é a mesma: dez a quinze anos de reclusão e multa'6a. 

Nesse contexto, tem-se a inobsewância de dois principios de muita 

importância: o da intervenção mínima e O da insignificância. Desses princípios se 

extrai o entendimento de que a vítima é detentora de direitos fundamentais previstos 

na Constituição, que devem ser protegidos por nosso sistema jurídico constitucional 

penal. Ressalte-se, aqui, que o Direito i+Wal só se presta a intervir, o mínimo 

possível, em situaçóes de extrema impoflância Para a sociedade, sempre em último 

caso, quando os outros ramos do direito não derem conta de coibir a ocorrência do 

dano, ou de restabelecer a ordem jurídica violada, como Ocorre nos crimes contra a 

vida. 

I<,? Crimes hediondos, texto. comentirios e aspectos polêmicos. 7. ccf. sáo M O N T E I K O ,  Antonio Is>pcs. 
P;iulo: Saraiva. 2002. p. 71. 

, . 
( ) N . ~  

LopcS, crimes hediondos, texto, comentarios e aspectos ~( i l tmico~. 7. cd. São 

S;irniv;i, 2002. p. 73. 
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Comentando o principio da intervenção mínima, Veja-se o entendimento de 

Cezar Roberto Bitencourt: 

O princípio da intervenção mínima, também conhecido como última ratio, 
orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a 
criminalizaçáo de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário 
para a proteção de determinado bem juridico. Se outra forma de sanção ou 
outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela 
desse bem, a sua criminaiização e inadequada e não recomendável. Se 
para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes 
medidas civis e administrativas, são estas que devem ser empregadas e 
não as penais'69. 

Dada a import&ncia dos bens juridicos que O Direito Penal se presta a 

resguardar, evidencia-se a abrangência dos direitos fundamentais da vítima, tais 

como a integridade física, a vida, a dignidade humana, o direito a convivência 

familiar, dentre outros, pois este ramo do direito se ocupa em punir atos que 

Ofendam direitos importantes, de grande relevância a sociedade, a ordem pública 

interna e externa. e aos bons costumes. 

4.5 - Princípio da insignificância 

Atrelado ao princípio da intervenção mínima há que Se tratar do principio da 

insignificância também chamado da bagatela, pois se entende que o crime tutela 

apenas bens jurídicos de relevância para a sociedade. 

Nesse sentido as observaçóes feitas por Cezar Roberto Bitencou~: "...a 

irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas 

em relação a importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em 
verificando-se que tal intensidade está relação ao grau de sua intensidade ... r 

relacionada com a abrangência das repercussões da conduta criminosa. 

O princípio da bagatela é causa excludente da tipicidade para 

Júlio Fabbrini Mirabete, cujo entendimento parece ser o mais adequado, pois em 

Suas Palavras, 

I (>'i de ~ i ~ ~ i t ~  Penal. 14. cd. S;io P:lulO: Saraivii. 2000. v .  1. p, 13, 
~ ~ ~ ' E N c O I J I ~ T ,  Cczar Rohcrto. 
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A excludente da tipicidade (do injusto) pelo principio da insignificância (ou 
da bagatela), que a doutrina e jurisprudência vêm admitindo, não está 
insetta na lei brasileira, mas é aceita por analogia, ou interpretação 
interativa, desde que não contra legem"'. 

Tal principio permite a não punição não só da pessoa que ofende um bem 

jurídico de pouca relevância, mas também daquele que furta uma coisa de valor 

baixo, o que pode ocorrer por necessidades pessoais. Nesse sentido, Francisco de 

Assis Toledo pontua que: 

Segundo o principio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua 
própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai 
até onde seja necessário para a proteçáo do bem jurídico. Não deve 
ocupar-se de bagatelas. Assim, no sistema penal brasileiro, por exemplo, o 
dano do art. 163 do Código Penal não deve ser qualquer lesão a coisa 
alheia, mas sim aquela que possa representar prejuizo de alguma 
significação para o proprietário da coisa'7z. 

Nesses casos, pode o órgão julgador deixar de aplicar a sanção penal, pois 

haveria possibilidade de ser mais custosa a demanda persecutória do que o próprio 

prejuízo irrisório sofrido pela vítima. NO entanto, a não aplicação da sanção penal 

não significa impunidade absoluta, uma vez que a conduta pode ter reflexos no 

âmbito civil ou no administrativo. Nessa esteira de observaçóes, Francisco de Assis 

também esclarece: 

Note-se que a gradação qualitativa e quantitativa do injusto. referida 
inicialmente (supra, n. 123), permite que O fato penalmente insignificante 
seja excluído da tipicidade penal. mas Possa receber tratamento adequado 
- se necessário - como ilicito civil, administrativo etc., quando assim o 
exigirem preceitos legais ou regulamentares e~t ra~ena is "~ .  

Assim, o da insignificância, no âmbito extrapenal, pode ser tutelado 

pela vitima como outra forma de amparar seus direitos, pois, diferentemente do 

âmbito penal, a pessoa pode ajuizar uma ação de reparação de danos na esfera 

cível, independentemente do valor do prejuízo. Para tanto, buscará o procedimento 

I f l  MIRARf.l.l;, 
k,hhrini, hfanilal de Direito Penal. I I. cd. São Paulo: Atlas, 1096. v .  I. p. I I J 

112 TOLEDo, Fr:incisc,, 
nssis. princípios bisicos de Direito Penal. 5. cd. 8 .  'I'iragciii. Sã» piulo: saraiva, 

1904. p. 133. 

171 . p,.jncípios bósjcos de Direito Penal. 5 .  cd. 8. l'iragciii. S.io P;,~I[,: ~ ~ ~ ~ , i , , ; ~ ,  I'OI.EDO, Fraiiciçco dc ASSIS. 
1004. p. 131. 
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mais adequado a tutela de seu direito, podendo ser no rito sumaríssimo do Juizado 

Especial Civil, no sumário do art. 275 do Código de Processo Civil, ou mesmo no 

ordinário do artigo 282 do Código de Processo Civil. 

Em razão do direito ao devido processo legal e a observância do preceito 

constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, prevista no art. 5", inciso 

XXXV, da Constituição, a vítima pode ajuizar essa ação civil reparatória, não 

apresentando a ação penal óbice a tal propositura na esfera civil, salvo quando 

reconheça a inexistência de autoria ou do fato criminoso. 

4.6 - A individualizaçáo da pena 

A individualização da pena é prevista na Constituição da República no art. 5 O ,  

inciso XLVI, que remete a lei infraconstitucional a regulação do instituto. Conforme 

salienta Rogério Laura Tucci, "Trata-se, em Senso estrito, da regulamentação da 

adaptação da pena ao condenado, consideradas as características da infração 

praticada e da sua própria personalidade; e, ~~rgamente, da fixação dos lindes de 

sua imposição"'74. 

Júlio Fabbrini Mirabete ressalta que 

A individualização é uma das chamadas garantias criminais repressivas, 
constituindo postulado basico de justiça. Pode ser ela determinada no 
plano legislativo, quando se estabelece e se discrimina as sanções 
cabíveis nas várias espécies delituosas (individualização in abstracfo), no 
plano judicial, consagrada no emprego do prudente arbítrio e discrição do 
juiz, e no momento executório, processada no período de cumprimento de 
pena e que abrange medidas judiciais e administrativas, ligadas ao regime 
aenitenciário, a suspensão da pena, ao livramento condicional etc.lT5. 

A individualização da pena no plano judicial é exercida pelo juiz de direito, 

ficando sob o crivo da ponderação técnica desse órgão julgador ao fazer a 

dosimetria da pena. 

Luisi esclarece que "O juiz, pois, nos limites que a lei impõe realiza uma 

tarefa de ajustamento da resposta penal em função não SÓ das circunstãncias 

17.1 . I.U<:CI, Kog~r io  ~ . ~ ~ ~ ~ i ; ~ .  ]lireitos e individuais no Processo Penal brasileiro. 1. CCI. sco paulo: 

Editora Rcvistn (10s ?'rihunni~, 2009. P. 2s2. 

173 M I R A ~ E ~ ~ ,  rnhhrini, Manual de Dircito Penal. I I. cd. São Paiilo: Atlas, 1996. v. I ,  p. 304. 



objetivas, mas precisamente da pessoa do denunciado, e, também. do 

comportamento da vitima"'76. 

Verifica-se que o acusado, em geral, será responsabilizado pela conduta 

criminosa que cometeu. apurando-se pelo juiz todos os elementos que rodearam sua 

conduta, envolvendo o elemento animico do agente criminoso, ou seja, sua 

intenção, seus sentimentos de remorso ou de indiferença pelo resultado, seus 

antecedentes pessoais, sua vida pregressa, bem como sua capacidade de 

ressocialização. 

Nesse sentido, Ney Moura Teles demonstra a atuação do juiz de direito 

quando da fixação da pena: 

Para estabelecer a pena Concreta, a ser cumprida, o juiz deverá analisar as 
características do infrator da norma e do fato por ele praticado. 
A primeira observação, a propósito, é de que a pena a ser aplicada não 
poderá ser nem além nem aquém do necessário e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. Isto quer dizer que, dentro dos limites 
fixados -mínimo e máximo -. a pena deve ser fixada de modo justo, exato. 
Para se alcançar esse difícil fim. manda o ari. 59 do Código Penal que o 
juiz considere várias circunstâncias. do homem. e do fato por ele praticado, 
que são: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a 
personalidade do infrator da norma penal, os motivos, as circunstâncias e 
conseqüências do fato e o comportamento da vítima'". 

Analisam-se também as circunstâncias em que o crime foi cometido, seu 

resultado e impacto tanto para a vitima quanto para a sociedade. Por meio de 

investigação sobre os fatos e suas circunstâncias, O juiz chega ao entendimento do 

quanto de reprimenda penal é necessário aplicar. 

O comportamento da vítima também influencia no convencimento do 

magistrado e na ponderação de sua decisão, que leva em conta todos os fatos 

ocorridos, buscando sempre a descoberta da verdade real como forma de efetivar a 

tutela jurisdicional do Estado com justiça. 

A e a midia em geral reSSaltam sempre a condição e a pena 

imposta ao acusado, trazendo a tona sua origem, muitas vezes desfavorecida, 

fazendo surgir a ideia de que a pena e a responsabilidade pelo ato praticado fazem 

essa pessoa incorrer em desigualdade social. No entanto, a questão é mais 

171, I,Lii,,, os ,,,.iilcípiOs coiisti~iicii>n;~is penais. I ' r i r r ~ ~  Alcgic: Sergio Ai:ri>i:i<i I:::l>iis li<lii<>r. 1991. 1,. 7 x .  



polêmica do que parece, em razão de estarem em lados diferentes da balança o 

direito fundamental do acusado e O direito fundamental da vítima, que devem ser 

levados em consideração por todos os aplicadores do direito. 

Tanto ao acusado como ao autor da açáo penal são garantidos os direitos ao 

contraditório e a ampla defesa; ocorre que o acusado tem esses direitos fiscalizados 

de ofício pelo Juiz e pelo representante do Ministério Público. 

Em estudo realizado sobre OS direitos e garantias individuais no processo 

penal, Rogério Lauria Tucci comenta a atuação do órgão do Ministério Público, que 

tem a incumbência não só de promover o ius puniendi do Estado, mas também de 

desenvolver a função de fiscal da lei, atuando, assim, como zelador do devido 

processo legal: 

Assim é que. muitas vezes desvinculado, por amor a verdade material, ou 
atingivel, da postura originária de obreiro do ius puniendi do Estado, da 
própria acusação. e da rigorosidade da aplicação literal do ius positum 
regulador do procedimento executivo, instado se vê, não só a zelar pela 
observância do devido Processo penal, como, também. pela asseguração . 
da liberdade juridica do indiciado, acusado ou condenado. 
Dai. sobrelevar-se sua atuação. desde a incoação da investigação criminal, 
até o cumprimento ou extinçáo da sançáo penal imposta em sentença 
condenatória, especialmente com: 

[...I 
c) a indiscutibilidade de sua legitimidade e interesse em recorrer, visando à 
declaração da nulidade do processo no juizo de primeiro grau, que tenha 
culminado com sentença condenatoria, assim como a absolvição do 
acusado. haja ou não propugnado por ela. precedentemente ao 
proferimento de ato decisorio de mérito recorrivel [...I' '. 

Complementando o raciocínio, de acordo com OS estudos de Eugênio Pacceli 

de Oliveira, "No entanto, no processo penal, a posiçao do Ministério Público é, do 

ponto de vista material (do direito material aplicável), Sui generis, dado que deve 

sempre zelar pela correta aplicação da lei penal. Daí dizermos que o parquet é 

absolutamente imparcial"'7s. 

O órgão julgador tem interesse em que a prestação jurisdicional seja válida e 

eficaz, ~ ~ ~ i ~ ,  fiscaliza o processo, verifica se estão presentes seus pressupostos 

1 I X  TUCCI. Ro$rio I.auri;i. ~ i ~ ~ i t o s  e prantias individiiais no Processo Peaal brasileiro. 7. cd. ~;i<, ~ ~ ~ 1 , ) :  
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processuais e as conaiçoes aa açao, pois, caso ocorra nulidade absoluta, o 

interesse público de se reconhecer esta nulidade não é atingida pela preclusão. 

Nesses casos, parece necessária a efetiva ponderação sobre os direitos da 

vitima, pois existe discrepância entre respeito a seus direitos e aos direitos do 

acusado. Deve-se sempre ressaltar que a vitima, assim como o acusado, é 

detentora de direitos fundamentais, sob pena de se ofender o princípio constitucional 

da igualdade, da paridade de direitos e deveres como postulado de um Estado 

Democrático de Direito. 

4.7 - Princípio da humanidade 

O princípio da humanidade tem direta relação com a dignidade da pessoa 

humana, sendo sua aplicação direcionada ao acusado que venha a cumprir uma das 

espécies de pena previstas na legislação penal. Como o foco deste trabalho é O 

direito fundamental da vitima, interessante notar que ela também é detentora de 

direitos humanos, razão pela qual o enfoque a proteção de seus direitos deve ser de 

forma mais isonômica, respeitando-se, assim, a ampla defesa. 

No direito penal. o principio da dignidade interfere na aplicação das sanções 

penais. É o que se verifica pelo disposto no inciso XLIX, do artigo 5" da Constituição 

da República, prevendo que é assegurado aos presos O respeito a integridade física 

e moral; pelo disposto no inciso L, que reconhece O direito das presidiárias de 

permanecerem com seus filhos durante O período de amamentação; pelo disposto 

no inciso XLVII, que proíbe as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, 

nos termos do art. 84, XIX, dispondo ainda esse inciso XLVII sobre a proibição da 

pena perpétua, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. 

N ~ O  no direito brasileiro esse principio tem relevância, pois em outros 

paises, como Portugal, também se reconhece esse direito. Nesse sentido, ensina 

Inês Lobinho Matos que 
O princípio da humanidade tem consagração constitucional nos artigos 
24.", n." 2, 25. ". n.' 2 e 30.". n.' 1 e 2, 33.". e proíbe a pena de morte, 
tortura, tratos ou penas cruéis degradantes ou desumanas. penas e 

de segurança perpetuas ou de duraçáo ilimitada ou indefinida e 
de cidadãos nacionais e extradição por motivos politicos ou por 



crimes a que corresponda, segundo o direito do estado requisitante, pena 
de morte ou outra de que resulte lesão irreversível da integridade 

A origem desse princípio é acentuada por Luiz Luisi: 

A consagração do principio da humanidade do direito penal moderno, 
deve-se ao grande movimento de idéias que dominou o século XVII e XVIII, 
conhecido como iluminismo. Os arautos do pensamento iluminista 
advogavam a transformação do Estado, partindo de duas idéias 
fundamentais. De um lado a afirmaçâo da existência de direitos inerentes a 
condiçáo humana. e de outro lado a elaboraçáo juridica do Estado como se 
tivesse origem em um contrato, no qual, ao constituir-se o Estado, os 
direitos humanos seriam respeitados e assegurados. Daí um direito penal 
vinculado a leis prévias e certas, limitadas ao mínimo estritamente 
necessário, e sem penas degradantes1". 

O respeito a dignidade da pessoa humana é uma preocupação universal, 

conforme se nota em todos os ramos do direito. NO Direito Penal, reformuia-se o 

entendimento de dignidade. Conforme apontado por Antonio Cláudio Mariz de 

Oliveira, para uma melhor discussão sobre esse princípio da humanidade, 

Entende-se por dignidade humana o conjunto de atributos pessoais de 
natureza moral, intelectual, física, material que dáo a cada homem a 
consciência de suas necessidades, de suas aspirações, de seu valor, e o 
tornam merecedor de respeito e acatamento perante o corpo socialiB2. 

Assim, a dignidade da pessoa humana, pelo que se extrai deste texto e do 

estudo feito em linhas anteriores, é inerente a todas as pessoas. Certo seria que, 

quando da aplicação do princípio da humanidade, os direitos da vitima também 

fossem levados em consideração com0 corolái'io do princípio da dignidade da 

pessoa humana, que infelizmente costuma Ser lembrado apenas quando se fala 

daqueles que estão cumprindo uma sanção penal, 0 que acarreta uma injustiça, 

dada a existência da outra pessoa lesada pela conduta daquele. 

'""MA.~o~, ~ohiilhil. A (ligiiid;idc dii pessoa I1iiin;ii~~ n;l .iurisl~rudtiiçin do 1rihun;il crinsii~ilcional, 
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Ocorre que a aplicação desse princípio da humanidade aqueles que sofrem 

uma sanção penal não é absoluta, pois a pena tem a função de coibir condutas 

repugnantes pela sociedade, reprimindo O mal causado por seu agente, e 
ressocializar essa pessoa. Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt leciona: 

"Contudo não se pode olvidar que o Direito Penal não é necessariamente 

assistencial e visa primeiramente a Justiça distributiva, responsabilizando o 

delinquente pela violação da ordem ~urídica" '~~. 

Nota-se que o sistema jurídico busca equilibrar a proteção dos direitos do 

acusado e o direito de punir do Estado, que, apesar de resguardar os interesses da 

pessoa lesada L: a vítima L, quando aplica a punição pelo cometimento de uma 

infração penal, poderia também proporcionar um melhor equilíbrio no 

reconhecimento e resguardo de seus interesses. 

Assim, o princípio da humanidade resguarda a dignidade da pessoa humana. 

Por outro lado, não se pode entender essa proteção, de caráter universal, se ela não 

for direcionada aos direitos da vítima do fato criminoso. 

A relevância do princípio da humanidade é vista como uma questão de 

primeira grandeza na realidade social brasileira, pois notório é que as situações 

carcerárias são insalubres e degradantes, dificultando ao condenado sua reinserção 

na sociedade, pois, mesmo quando termina de cumprir sua pena, não encontra no 

mercado de trabalho oportunidades de sustento. Esse quadro social, que ocorre náo 

só no Brasil, necessita de maior atenção dos dirigentes políticos em seus planos de 

governo, que poderiam criar mecanismos de favorecimento as empresas que 

dessem oportunidade a essas pessoas, resguardando, de forma indireta 0s 

interesses da vítima, que poderia receber a reparação patrimonial pelos bens 

lesionados. 
~a~ obstante esse quadro, parcela da sociedade ainda acredita que a 

solução para coibir a violência e a marginalização seria O aumento das penas, ou 

maior rigor no das penas; enfim, não leva em conta que se está 

cuidando de uma pessoa humana, e não de uma fera incorrigível. Embora essa 

questão não se,a objeto deste trabalho, outras de igual relevância devem ser postas 

em pauta por influenciarem a sociedade, em geral, repercutindo, direta ou 

187 BITENCOUR1., ~ ~ , b ~ ~ r ~ ,  Tratado de Direito Penal. Parte geral. 1 1 .  cd. Sõo Paiilo: Saraiva, 2007. ,, 
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indiretamente, nos  direitos d e  todas a s  pessoas, e, em consequência,  n o s  direitos d o  

objeto des te  estudo: a vítima. 

Segundo ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, 

O princípio da humanidade do Direito Penal é o maior entrave para a 
adoção da pena capital e da prisão perpétua. Esse principio sustenta que o 
poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da 
pessoa humana ou que lesionem a constituição fisico-psíquica dos 
 condenado^"^. 

A sanção penal comedida, ponderada de fo rma justa, isonômica aos casos, 

aplicada med ian te  os princípios envolvidos no devido processo legal, deve ser fofle 

o suficiente pa ra  coibir condutas delituosas no me io  social  e resguardar  o direito d a  

vítima, q u e  também é u m a  questão de primeira grandeza. 

Saliente-se a esse respeito a posição de Luiz Luisi: 

E preciso, no entanto, não esquecer que através da pena a sociedade 
responde as agressões que Sofre com o cometimento de um delito. E, 
como decorrência não se pode deixar de enfatizar que o indeclinável 
respeito ao principio da humanidade não deve obscurecer a natureza 
aflitiva da sanção  pena^"^. 

Eugenio Zaffaroni e José  Pierangeli cons ideram q u e  

O principio da humanidade é o que dita a inconstitucionalidade de qualquer 
pena ou consequência do delito que crie um impedimento físico 
permanente (morte. amp~taÇã0, CaStraçã0 ou esterialização. intervenção 
neurológica etc.), como também qualquer consequência juridica indelével 
do de~ito"~. 

Nesse  sentido, entende-se que a p e n a  apl icada no caso  concreto deve  se r  

l imitada a adequar  a gravidade d o  cr ime à sanção imposta a s e u  infrator, m a s  d e  

modo que não perca seu caráter punitivo, coibitivo e ressocializatório. 
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4.8 - Princípio da dignidade no direito penal 

A dignidade da pessoa humana é um princípio assegurado em nosso 

ordenamento constitucional; por isso, deve ser observada por todo o ordenamento 

jurídico sob pena de afrontar a Constituição e ser objeto de controle de 

constitucionalidade. 

Nesse sentido, Luiz Flávio Gomes comenta que 

De qualquer maneira, no âmbito penal, cabe destacar o seguinte aspecto 
da sua forma normativa: nem a lei e muito menos a pena pode ser ofensiva 
a dignidade humana, sob pena de inconstitucionalidade patente. O juiz náo 
pode. por exemplo, aplicar pena degradante, humilhante ou vexatória (isso 
ocorreu, ad exemplum, num caso em que um advogado foi condenado a 
limpar as ruas de uma determinada cidade. Limpar ruas não é uma tarefa 
degradante. em regra, mas Para quem tem o titulo de bacharel em direito 
pode sê-10 concretamente, mesmo porque, como diz a LEP, toda pena 
deve ser fixada levando em Conta a situação de cada condenado'''. 

A dignidade da pessoa humana no âmbito penal, na maioria das vezes, tem 

seu foco no autor da conduta criminosa, Porque e o responsabilizado e penalizado 

pelo ato criminoso. Como tal, é o centro das atenções no processo penal e em sua 

execução, pois não se pode desprezar a possibilidade de serem lesados seus 

direitos nessa fase penosa do cumprimento de pena. 

AO tratar da dignidade da pessoa humana em uma relação processual penal, 

outro ângulo deve ser observado: 0 da vítima que, em algumas situações, pode ter 

sofrido lesões que alcançam bens essenciais Para Sua subsistência, interferindo 

diretamente em sua qualidade de vida e, direta OU indiretamente, em sua dignidade. 

Uma das formas de aferir a dignidade da pessoa humana se dá por meio do 

mínimo previsto no artigo 6" da Constituição da República, A lesão a esse 

direito pode demorar a ser reparada, porem não é COStUme aventar a preocupação 

processual do Estado nessa questão, que deveria proporcionar um processo &Iere 

e eficaz para dar vítima as condições necessárias à Sua subsistência, que, de fato, 

tinha antes da ocorrfincia do fato criminoso. 

~~l situaçáo é questionada por Lélio Braga Calhau: 

1x1 MES, I,iiiL Flúvil,, ,)ireito I I ~ , , ; , ~ .  Parte geral. 2. cd. São Paulo:  editor:^ Rcvisca dos Tribunais, 2004, ,,, 
1 ' 1  

I I0 



Ao contrário do aspecto racional, que seria o fim do sofrimento ou o 
abrandamento da situação em face da ação do sistema repressivo estatal, 
a vitima sofre danos psiquicos. fisicos, sociais e econômicos adicionais, em 
consequência da reaçáo formal e informal derivada do fato. Não são 
poucos os autores a afirmarem que essa reaçáo traz mais danos efetivos a 
vítima do que o prejuízo derivado do crime praticado anteri~rmente"~. 

A preocupação com essa questão se apresenta não só no Brasil, mas 

também em outros países, como 0s que compõem a União Europeia, conforme 

expõe em seu site a Rede Judiciária Europeia: 

Ser vitima de um crime constitui uma das piores experiências imagináveis. Na 
sequência de uma agressão, a vítima pode sofrer graves danos corporais, stress e 
problemas psicológicos. A vitima pode também ver-se confrontada com os 
elevados custos de tratamento médico e de hospitalização por um longo período, 
exactamente quando os seus rendimentos diminuíram devido a sua incapacidade 
de trabalhar. A vitima pode sentir que a sua integridade pessoal foi violada, sofrer 
durante muito tempo de ansiedade em locais públicos e. de forma geral, ser 
menos capaz de apreciar a vida'". 

0 s  direitos fundamentais da vítima envolvem o direito a uma vida digna, e 

essa dignidade, na esfera do direito penal, deve pautar-se pela observação desse 

direito indisponível e universal. 

4.9 - Princípio da isonomia no processo penal 

O princípio da isonomia, reconhecido pela Constituição da República, 

conforme visto, tem plena aplicabilidade ao Direito Processual Civil e Penal. Dessa 

forma, cumpre lembrar que o principio do devido processo legal se aplica a todo o 

processo penal, envolvendo também a aplicação do princípio da isonomia em 

respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. 

Assim, as partes, no processo penal, possuem O direito constitucionalmente 

reconhecido à igualdade de tratamento, Ou seja, igualdade de oportunidade de se 

I XX CAI.HAU. 1.L:lio Biapi. Vítima e Direito Penal. BCIO 
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manifestar, de produzir provas, de fazer alegações. de interpor recursos e, de modo 

geral, de falar no processo. Esse direito possibilita uma vida mais digna para a 

pessoa que sofreu uma infração penal, pois quanto mais se aproximarem as 

condições de vida da vítima ao mínimo existencial, mais respeito aos direitos 

fundamentais se proporcionará a todas as pessoas. 

O agente autor da infração penal figura no polo passivo da relação processual 

penal, enquanto do outro lado dessa relação processual está o autor, que pode ser o 

representante do Ministério Público OU, em situações especificas, a própria vítima. 

Ocorre que a cultura jurídica brasileira mantém seu foco na proteção dos direitos 

fundamentais do réu, não tendo a vitima essa mesma proteção, razão pela qual 

acaba por ficar desassistida em seus direitos. 

Conforme as várias abordagens feitas a respeito dos direitos fundamentais, 

vislumbra-se a dificuldade de encontrar amparo legislativo para todos os direitos da 

vítima, que tem, em regra, o hábito de não participar da relação jurídica processual 

penal, pois desconhece seus direitos e as formas e possibilidades de participação no 

processo penal. 

Suprir a ausência de conhecimento dos direitos da vitima é um dos passos 

essenciais para equilibrar melhor a justiça para aquele que sofre lesão aos seus 

direitos. Nesse sentido, Jorge Miranda Comenta que 

A primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu conhecimento. só 
quem tem consciência dos seus direitos consegue usufruir os bens que a eles 
correspondem e sabe avaliar as desvantagens e os prejuízos que sofre quando 
não os pode exercer ou efectivar Ou quando eles são violados ou restringidosig0. 

A questão da isonomia não apresenta poucos obstáculos quando o assunto é 

tutelar 0s interesses da vitima de crime. O desconhecimento de seus direitos já se 

mostra um entrave ao desenvolvimento da proteção desses direitos, além de 

barreiras impostas pelos trâmites processuais e pelas legislações especializadas. 

Antônio Scarance Fernandes lembra que "Há a preocupação de superar uma 

visão meramente formal de igualdade, a fim de atingir uma noção de igualdade real, 

que leve em conta as desigualdades individuai~"'~'. 
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Nesse diapasão, a vitima, em algumas situações, não encontra o mesmo 

amparo legal e judicial a que o acusado tem direito, o que constitui verdadeira 

ofensa a Constituição e a igualdade de todos perante a lei. Dessa forma, cabe a ela 

pleitear, perante o Poder Judiciário, a igualdade de direitos, que lhe é reconhecida 

constitucionalmente. 

Aplica-se, aqui, o que se entende por ampla defesa, cabendo, neste ponto, 

trazer o esclarecimento feito por Bruno Galindo: 

Em verdade, em que pese as dificuldades conceituais, a ampla defesa, 
aproxima-se mais de uma garantia do que de um direito fundamental, pois, 
como já afirmamos anteriormente acerca dos direitos e garantias 
fundamentais, a ampla defesa tem uma densidade instrumental de 
possibilitar a proteção dos direitos materiais através do processo, seja 
judicial, seja administrativo através das amplas oportunidades de 
expressão e de argumentação em favor de seus direitos é que as partes 
envolvidas em um processo judicial ou administrativo podem convencer o 
julgador de que o julgamento a ser proferido deve ser em um ou outro 
sentido. Se uma das partes não tem oportunidade de exprimir o seu ponto 
de vista em favor do seu direito, O processo torna-se viciado. e o 
julgamento certamente não Será dos melhores, pois não 'foram 
possibilitadas oportunidades iguais para as partes em conflito j u r i d i ~ o ' ~ ~ .  

Nesse sentido, retoma-se O ensinamento de Antônio Scarance Fernandes: 

Insere-se aí a garantia de paridade de armas no processo penal, igualando 
acusação e defesa. 
Mas qiiando se afirma que as duas partes devem ter tratamento paritário, 
isso não exclui a possibilidade de, em determinadas situaçóes, dar-se a 
uma delas tratamento especial Para compensar eventuais desigualdades, 
suprindo-se o desnível da parte inferiorizada a fim de, justamente, 
resguardar a paridade de armas1". 

A ;sonomia, como um direito fundamental da vitima, reconhece, assim, a 

paridade de atuaçáo sempre que ele exercer seus direitos como assistente de 

acusação, podendo requerer a produção de provas, sua participação na 

reconstituição dos fatos ou mais, se vier a propor açã0 civil ex delict, ou mesmo 

!'>I Ilru,l,i, "ireitos ~ i , ~ ~ ~ d ~ ~ i i c n t r ~ i s  - Aiiiilisc iIc sL1;I cOnci~t i / ; i<%<i c<iiisiii~iciriii;il. I .  cd. 4. ' l ' i i - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

Curiiihn: Jiiro5. 2006. 11. 210. 
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executando a sentença penal condenatória que lhe reconheceu um direito 

reparatório. 

Porem, como visto, a questão envolve assuntos mais complexos, como o 

acesso da vítima a justiça, que demanda ampliação para que seja mais bem 

efetivado e, com isso, concretizado seu direito fundamental a isonomia no trato de 

seus direitos lesados. 

Em interessante comentário ao princípio da igualdade no direito português, 

Jorge Miranda afirma que 

As normas atinentes ao acesso ao direito e a informação e à consulta 
jurídica devem reputar-se normas preceptivas, imediatamente invocáveis. 
Qualquer cidadão pode pretender conhecer os seus direitos, sejam estes 
quais forem, em quaisquer situaçóes da vida em que se encontre, sem 
necessidade de interpositio legisla to ri^'^^. 

Plenamente pertinente ao assunto são as observações de Jorge Miranda, eis . 

que a vítima, mesmo sem regulamentação, pode exigir, judicialmente, seus direitos 

constitucionais. 

4.10 - Princípio da legalidade 

A legalidade está prevista na Constituição da República, no artigo 5 O ,  inciso 11, 

dispondo que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei", o que significa afirmar que ao cidadão cabe a prática de qualquer 

conduta que não seja vedada Por lei. 

O alcance da legalidade ganha relevo no âmbito penal, pois a própria 

Constituição no seu artigo 5", inciso XXXIX, dispõe que "não há crime sem lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal", sendo este o 

chamado princípio da anterioridade penal, ou da reserva legal, que funciona como 

I~IJ M I K ~ N ~ ~ ,  Jl>rgc, manual de Direito Constitucional. TII~O IV. Dirciios Fti~idiiiiiciiiais. 3. cd. Coili,hra, 

Pi>i.li~g;iI: C.~>iiiihi;i Edii~irii. 2000. 1). 255.  
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limitador do jus puniendi do Estado, pois controla este seu poder de punir as 

condutas classificadas como infrações penais. 

A reserva legal significa que uma conduta somente será considerada crime se 

houver lei que a defina como tal. e que só haverá pena com prévia cominação legal. 

Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 5O, inciso XXXIX, e o 

artigo l0 do Código Penal brasileiro vigente dispõem que "Não há crime sem lei 
anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal". 

Esse princípio traz elementos objetivos, subjetivos e normativos constitutivos 

do tipo penal, conforme Antônio Carlos de Campos Pedroso observa: "O legislador 

deve descrever os elementos objetivos, subjetivos e normativos que compõem o tipo 

penal, indicando, também, as sanções que decorrem da prática do fato tipico"'95. 

A questão ganha relevo pelo fato de somente condutas previamente 

estabelecidas em lei, como crime, ensejarem a responsabilização dos infratores da 

norma. Apresenta-se como princípio limitador do poder de punir do Estado. Assim, 

seus poderes legislativo, executivo e judiciário acabam tendo o dever de obedecer a 

esse preceito constitucional sob pena de emitirem leis inconstitucionais ou 

praticarem atos que ofendam a Constituição da República. 

De acordo com observações de Cezar Bitencourt. "O principio da reserva 

legal é um imperativo que não admite desvios nem exceções e representa uma 

conquista da consciência jurídica que obedece a exigência de justiça, que somente 

0s regimes totalitários o têm negado"'96. Tal princípio não se refere apenas à 

existência de uma lei para prever a conduta como criminosa, mas também impõe 

que a lei anterior ao fato e que tenha conteúdo determinado. 

os direitos fundamentais da vitima relacionam-se com o princípio da 

legalidade, pois com ele se inter-relacionam, em razão de os direitos da vítima 

serem os mesmos previstos e resguardados pela Constituição da República, e 

defendidos nas normas penais, tipificadas em diversas legislaçòes brasileiras. 

~ ~ ~ i ~ ,  órgãos legislativos cabe observar 0s direitos e as garantias 

fundamentais previstos na Constituição da República e. por consequência, 0s 

direitos da sob pena de ofensa a própria constituição. 

''15 I,li,~llOSO, Aiiiiiilir, c;irlr)5 ~oiilpos. O p r inc í~~ io  da tux;iti\.,i<l;idc c LI c~i~crcti/.o~.;io.j~iciici;ii do ciirciio p ~ i ~ : ~ l .  
Oiisci,, S;i,i l,;iLil~,, Kcvista d,, ~ lcs t rndn  cni I>ireiio do Centro Llnivcrsitbrio IJNIFIIIO. l i l i l i v i ) ,  Ano X. t i .  I. 

I > .  75.  ?OOX. 

I',,> BITE:.NCOUR.I., Cczar R,,hcri~,.  atado de Direito Penal. Pilric geral. 14. cd. Sáo Pi i i~ lo:  Saritiva. 2009, v. 

1.p. I I .  
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Dessa forma, razões assistem a vitima para reivindicar junto aos órgãos do 

Poder Legislativo a elaboração de normas e leis que resguardem seus direitos 

fundamentais. Isso pode ser feito por meio de leis de iniciativa popular, ou mesmo, 

por ações constitucionais que saneiem eventual ausência legislativa. 

Tem-se, assim, que os interesses da vitima encontram-se enraizados no 

princípio da legalidade, pois a lei, como uma vontade popular, traz em seu bojo os 

interesses das pessoas de determinado local e época, objetivando proporcionar o 

equilíbrio nas relações jurídicas, traduzindo-se no que se chama de ordem pública 

interna, e que, por via de consequência, resguarda não só os interesses e direitos 

fundamentais da vítima, mas também os interesses e direitos fundamentais de toda 

a sociedade. 

4.1 1 - A proibição da prova ilícita 

A prova é o meio que as partes, em uma relação jurídica processual, utilizam 

para convencer o juiz de direito de que suas alegações condizem com a verdade. 

Assim, com o intento de formar 0 Convencimento do juiz, as partes trazem 

documentos, arrolam testemunhas e pedem perícias com o objetivo de esclarecer 0s 

fatos. Na tentativa de descobrir a verdade real, o juiz de direito também pode 

determinar a produção dessas Provas. 

O ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito se aplica à vítima, sob 

pena de perder sua pretensão, pois não obstante O juiz ter a faculdade de 

determinar a de provas, 0 Ônus pertence às partes. Essa regra está 

presente tanto no direito penal q~an t0  no civil O u  trabalhista. Constitui o chamado 

"ônus da prova", conforme dispõe 0 art. 156 do Código de Processo Penal. 

Por meio do processo, O Estado-Juiz proporciona às partes envolvidas na 

relação jurídica processual a S O ~ U Ç ~ O  de Suas ~ ~ n t r ~ ~ é r ~ i a ~  e O equilíbrio quebrado 

pela lesiva sofrida por uma delas. Nesse sentido, São Os ensinamentos de Sérgio 

Shimura: 

A jurisdição consiste na função estatal, exercida pelo Poder Judiciário, de 
declarar e realizar. de forma prática, a vontade da lei diante de uma 
situação juridica controvertida. Nessa atividade. o Estado-Juiz ora conhece 
do litígio posto pela parte lesada e lhe outorga a solução prevista em lei 
(processo de conhecimento), ora dá efetividade ao direito já acertado 
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(processo de execu ão), ora confere tutela preventiva ao direito das partes ,E (processo cautelar) . 

Esclarecendo o exercício da tutela jurisdicional e a regra do õnus da prova, 

complementa seu raciocínio: 

E essa atividade judiciária é exercida por meio de um processo. Em outras 
palavras, o processo é instrumento de composiçào da lide. obtenivel pelo 
exercicio da jurisdição. 
Porem, essa atividade só se apresenta se e quando provocada pela parte. 
Em regra, sem que a parte apresente expressamente o pedido de uma 
providência estatal, não se há cogitar de atividade jurisdicional de oficio. 
Tal situação advém do chamado principio da inércia. 
Outrossim, todo pedido se baseia em algum fato afirmado  elo autor I . - ~ . 
reclamante. E se O réu se opuser, negando o falo ou alegando outros, 
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. igualmente deve 
prová-los (art.326, CPC)''~. 

As provas obtidas com afronta a Constituição, a lei material e à lei processual 

não serão admitidas em juizo, conforme dispõe o artigo 5", inciso LVI, da 

Constituição Federal, em respeito não Somente à letra da lei, mas também 

idoneidade com que os atos judiciais devem ser praticados. 

Conforme dispõe a regra geral do artigo 14, incisos I e 11, do Código de 

Processo Civil, as partes devem manifestar-se em juizo, pautando-se pela verdade, 

boa-fé e lealdade processual. 

De acordo com as observações de Fernando da Costa Tourinho Filho, "Trata- 

se de uma demonstração de respeito não só a dignidade humana, corno, também, & 

seriedade da Justiça e ao ordenamento jurídico". 

Conforme ensinamentos trazidos pelo mesmo autor retro citado, no direito 

comparado, encontram-se duas posi~ões, 0s que aceitam e os que negam a 

validade da prova ilícita, ressaltando-se que mesmo OS países que não aceitam a 

prova ilícita não se adota como posição inflexível. Nesse sentido Fernando da Costa 

Tourinho Filho se manifesta: 

i o que se dá, por exemplo, no Direito belga, em que "a inadmi~sibilidad~ 
da prova ilícita está condicionada a0 sistema de nulidades previstas pela lei 

I')X SHIMURA. S6rgi11. ~~~l~~~~ da constiiucional da prova ilíciia i ~ r )  processo. Rcvisla do &lestrado 
em Direito na U N I F I ~ O ,  osasco, Sno I';iulo. Editora Fico' iino X. n. I. p. 131, 2008. 



processual". Em Portugal, a inadmissibilidade "está condicionada ao que 
dispuser a lei processual". Em outras legislações. a inadmissibilidade tem 
sido proclamada, em maior ou menor intensidade. A Emenda IV da 
Constituição norte-americana proclama que "toda a prova (evidence) obtida 
por busca e apreensão (search and seizure) em violação a Constituição é 
inadmissível nas cortes estaduais". Assim também as Constituições da 
Nicarágua, Bolívia e El Salvador"'. 

A questão ganha relevo, conforme observa Fernando da Costa Tourinho 

Filho, que se remete a Sumula 50 das Mesas de Processo Penal da Universidade de 

são Paulo, que prevê: "[ ...I podem ser utilizadas no processo penal as provas 

ilicitamente colhidas, que beneficiem a defesa [...I". Entende o autor que, 

Na verdade, se a proibição da admissão das provas ilicitas está no capitulo 
destinado aos direitos fundamentais do homem, parece claro que o 
princípio visa a resguardar o réu. Sendo assim, se a prova obtida por meio 
ilícito é favorável a Defesa, Seria um não-senso sua inadmissibilidade. É 
que nos pratos afilados da balança estão dois interesses em jogo: a 
liberdade e o direito do terceiro sacrificado, e entre os dois. obviamente, 
deve pensar o bem maior, no caso a liberdade, pelo menos como 
decorrência do principio do favor ~iberiatis~~~. 

Conforme demonstrado em Partes anteriores deste trabalho. não há que 

prevalecer esse entendimento de forma absoluta toda vez que se chocarem 0s 

direitos fundamentais da vítima com 0s do acusado. Primeiro, porque ambos são 

detentores de direitos fundamentais; segundo, Porque a ponderação deve ser feita 

caso a caso, observando o preenchimento do requisito específico necessário para 

justificar como aplicar ao caso a ponderação entre tais direitos fundamentais. 

Ressalte-se que, nos relevantes argumentos de Fernando da Costa Tourinho 

Filho, de um lado, está a liberdade do acusado, e de outro, o direito da vítima 

referente à sua integridade física, à sua vida OU à sua família. Essa ponderação é de 

fundamental impoltância para mudar o foco das atenções no processo penal, que 

sempre ressalta os direitos fundamentais do acusado, deixando de tratar da mesma 

forma 0s direitos fundamentais da vítima. 

Sofia Oliveira reforça a necessidade de realce nos direitos da vitima no 

processo penal: 

1''') .I.OUKINHo FILHO, p r n a n d 0  da costa. Processo Penal. 22. cd. Sâo Paiilo: Siiraivti, 2000. v. I ,  p. 62. 

3"' .I .O,,,< INHO FII,Ho, ~criiiindil ila Ci,st;i. Processo Penal. 22. c<!. Siio Paulo: Stirnivri. 2000. v .  [, p. 62. 
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As referências a vitima no campo da política criminal revelam a existencia 
de várias vertentes, suja origem comum está na reivindicação de um posto 
de maior relevância para a vitima no sistema penal. Tal reivindicação pode 
ensejar um latente, e por vezes explícito, antagonismo entre os direitos das 
vítimas e os direitos dos acusados ou, de outro lado, inspirar um 
redirecionarnento das finalidades da pena e a criação de novas medidas 
tendentes a proporcionar uma maior satisfaçáo a vítima"". 

Tais observações demonstram que o interesse da vítima também está latente 

no exercício do seu direito de ação respaldado no principio do devido processo 

legal, e por conseguinte, ao direito de produção das provas dos fatos constitutivas 

de seus direitos. 

Cumpre trazer a tona a questão da legalidade da prova produzida no 

processo, de modo que não ofenda os direitos fundamentais previstos na 

Constituição da República, que não admitem provas que ofendam o ordenamento 

jurídico. Porém, de acordo com os direitos em discussão, surge uma questão. Seria 
possível a utilização da prova ilícita para a tutela de um interesse da vítima? 

A resposta a essa indagação esbarra em algumas premissas levantadas em 

linhas anteriores como a que diz respeito à ponderação a ser feita de um lado, o 

direito a liberdade do acusado e, de outro, a vida da vitima; o direito ao sigilo das 

comunicaçóes do acusado e o direito à liberdade da vitima de sequestro; situações 

que são resolvidas pela análise do Caso concreto. 

Mas as provas podem ser ainda ilícitas por derivação. Estas também são 

inadmissíveis quando provenientes de uma fonte primordialmente ilícita, que, 

embora colhidas de acordo com a lei, Sã0 obtidas por meios ilícitos, como a 

confissão conseguida por emprego da tortura. 

~á pouco tempo, foram introduzidas alterações no artigo 157, 52O, do Código 

de Processo penal, dispondo sobre fontes independentes. conforme análise de 

Guilherme de Souza Nucci: 

A prova originária de fonte independente não se macula pela ilicitude 
existente em prova correlata. Imagine-se que, por escuta clandestina, logo 
ilegal, obtém-se a localização de um documento incrirninador em relação 
ao indiciado. Ocorre que, uma testemunha, depondo regularmente, 
também indicou a policia o lugar onde se encontrava o referido documento. 
Na verdade, se esse documento fosse apreendido unicamente pela 
informaçáo surgida da escuta, seria prova ilicita por derivaçio e 
inadmissível no processo. Porém, tendo em vista que ele teve fonte 

"11 O L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Ana sOfiU ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i d i  de. A vítima e o Direito Penal. Uii1:l ;ihordagciii do i i ~o~ i i i i cn i o  viiiii~oliigic~, 
c <ic ililpacio ilo <lireiio peniil. Sã« Paulo: Editora Revisin dos Trihuiiais. 19')O. p. 122. 



independente, vale dizer, seria encontrado do mesmo modo. mesmo que a 
escuta não tivesse sido feita, pode ser acolhida como prova licita202. 

Evidente que a prova ilícita foi repudiada por todos, tanto aqueles envolvidos 

com a aplicação do direito, como pelos leigos, já que as pessoas também são 

portadoras de senso comum e crítico do que se entende por bons costumes. 

Mas a questão não se encontra pacificada, quer a favor do acusado, quer a 

favor da vítima. Essa discussão não costuma levar em consideração todos os 

elementos na relação jurídica, quais sejam: o direito do acusado; O direito 

sancionador do Estado, que tem o dever de respeitar o devido processo legal, e O 

direito da vítima. Consequentemente, 0 direito da sociedade a segurança, à saúde e 

à família refere-se ao que garante O piso vital mínimo previsto no artigo 6' da Carta 

Constitucional. 

A legislação infraconstitucional, particularmente a processual penal, assegura, 

sob vários aspectos, os direitos da vítima, como se verá a seguir, mas que não 

abarca todos os elementos necessários para Uma efetiva proteção dos direitos 

fundamentais da vítima. 

"'? NU(.(:I, (;iiilllcriirc dç Souza. Mliiiual de Processo I'enal e E X ~ C U Ç ~ O  I'enal. 5. eci. ~ 5 0  piulo: ~ , j i i , , ~ ; ~  
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Capítulo 5 - Dos direitos espec í f i cos  da v í t ima  na Constituição da 

República Federativa do Brasil, no direito penal, no processual penal brasileiro 

e estrangeiro: o direito a reparação do dano 

O chamado movimento vitimológico surgiu com o pós-guerra, quando veio à 

tona o conhecimento dos horrores cometidos nos campos de concentração, 

ocorrendo um inconformismo mundial com o desrespeito a pessoa humana, 

conforme esclarece Ana Sofia Schmidt de Oliveira: 

O enorme sofrimento e O grande número de mortos nas batalhas da II 
Guerra Mundial geravam já uma consternação que veio a ser intensificada 
quando os horrores dos campos de extermínio e de concentração vieram 
ao conhsciriiento publico7"'. 

Complementando seu raciocínio, a autora acrescenta: 

Este ultraje, esta grave ofensa, gerou um movimento no sentido contrário e . 
impulsionou a construção de um direito dos direitos humanos e a criação 
de mecanismos protetores da ordem internacional. Formando organizações 
como as Nações Unidas, muitos sonharam com um mundo livre de guerra, 
da violência, da ignorância, da pobreza e da doença. A comunidade 
internacional começou a criar convênios que iriam amparar or direitos das 
pessoas e protegê-las da vitimizaÇãozo4. 

Desse período em diante surgiram estudos e legislações para amparar a 

vitima, quer precavendo a lesão, quer buscando sua reparação. 

A Constituição brasileira estabelece algumas disposições sobre o assunto. 

Assim, o artigo 245 cuida de algumas hipóteses e condições em que o Poder 
Público dará assistência aos 1181-deiros e dependentes de pessoas vit imas de crime 

doloso, sem prejuízo da reparação do dano na esfera civel. 

Ana Sofia Çchmidt de Oliveira comenta que: 

Este dispositivo (ao que se sabe ainda não cumprido) revela inegável 
influência do movimento vitimológico e estabelece a responsabilidade 
assistencial do Estado para com os herdeiros e dependentes, mas, 

o~.IVEIRA, ~ ~ , ~ i ~ ~  ~ ~ h ~ ~ ~ i d t  de. i\ vitima e o Direito Penal. Unia ahordagciii do inr>viiiicnio vitilili>li,gico 
I. <ic scii iiiili;icli, ,,,, ~~~~ , : i l .  s.%i l';iiilo: lidii<ir;i Rcvisr;~ (111s l'rihiin:iis. I<)L)l). 11. M 
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c i,e ,li,.ci(c, pci,:il, sso P;,IIIO: Ediiora Rcvisiii t los Trihuii:iis. 19')'). 13. 66. 



estranhamente, não assegura o direito a assistência publica para a própria 
vitima, direito já reconhecido em diversos paises205. 

Já, no que se refere a legislaçá0 infraconstitucional, René Ariel Dotti lembra 

as inovaçóes legislativas que visam proteger a vitima. Para ele, o Direito Penal 

brasileiro está evoluindo no sentido de abrir a possibilidade de avaliar o que poderia 

ser chamado de direito penal da vítima, conforme explica: 

Em nosso pais, a Reforma de 1.984 conferiu ao comportamento da vitima o 
relevo adequado para avaliar as circunstáncias do evento delituoso e medir 
a culpabilidade de seu autor na procura de uma resposta penal necessária 
e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. E para muito além 
das molduras tipicas do ofendido, de suas identidades 
biopsicossociológicas e culturais e de suas formas de atuação. O sistema 
jurídico penal abre profundas e amplas possibilidades de avaliação sobre o 
que poderíamos chamar de O direito penal da vitima. São marcantes as 
inovações trazidas pela lei n." 9.099, de 26.09.1995, ... leis n." 9.605 de 
12.02.1998 (Art. 8.". IV. c/c o art.12) e 9.714 de 28.1 1.1998. ampliando o 
elenco das penas restritivas de direitos para incluir a prestação pecuniária 
como forma de pagamento à vitima (CP, art. 43, 1, c/c o art. 45, 51 .O)==. 

Assim, grande parte da legislação contemporânea resguarda os direitos da 

vítima. Demonstrou René Ariel Dotti, Por exemplo, que a Lei no 9.099195, em seu 

artigo 72, possibilita a composiçáo dos danos, proporcionando ainda um benefício 

ao réu que pode responder pelo crime mediante penas não restritivas de liberdade. 

Em 2008, houve mais um avanço na Proteção dos direitos da vitima, pois foi 

introduzida na lei processual penal a reparação dos danos, instituto proveniente de 

uma construção doutrinária e que hoje está regulamentado expressamente pelo art. 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, redação dada pela lei no 11.71 9, de 23 

de junho de 2008, conforme análise mais pormenorizada a ser feita adiante. 

Além da reparação do dano, previsto na legislação infraconstitucional 

mencionada, normas jurídicas foram estabelecidas para trazer maior proteção 

à vítima, É o caço do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.' 8,069190; dos 

crimes de preconceito de Raça e Cor, Lei n." 7.716189; do Estatuto do índio, lei n." 

6,001/1973; da Lei dos Crimes de Genocídio, n." 2.889/56; do Estatuto do Idoso. Lei 

10,741/2003 que comentado mais adiante; dos Crimes contra o meio 

?I,' OI~IV,..IKA, Sc,fi;i ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i d t  <!C. A vitinin e u Direito I'cnnl. U~ii;i ;ihr>i.il:igciii ili) i i i i iv i i i ic i i t i> vi~illii,~ii~~ci, 

,icto penal. sio Paulo: Editora Rcvisla dos 'l'rihiinnis, 19c1'1. p. 153. 
c d e  scu i i i i p  
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ambiente. Lei n." 9.605198; das Pessoas Portadoras de Deficiência, Lei n." 7.853189, 

que protege as pessoas portadoras de necessidades especiais; a Lei n.O 9.807199 de 

Proteção a Vítimas e Testemunhas, que será tratada mais adiante; a Lei n.O 

9,434197, de Remoção de órgãos, Tecidos e Partes do Corpo Humano; 

Responsabilidade criminal por atas relacionados com atividades nucleares, Lei n." 

6.453177; a Tortura prevista na Lei n.' 9.455197, que será tratada mais adiante; 

Crimes de violência doméstica, Lei n.O 11.340/2006, que também será tratada mais 

adiante. 

A vitima é conferido o direito de propor algumas ações penais naquelas 

denominadas privadas, o de apresentar representação nos crimes de ação penal 

pública condicionada. Além disso, pode propor ação penal privada subsidiária da 

ação penal pública incondicionada, quando o órgão do Ministério Público não o tiver 

feito no prazo legal, e ainda atuar como assistente de acusação. No próximo tópico, 

serão tais açóes pormenorizadamente. 

5.1 - O direito a ação penal 

por meio da ação penal, 0 Estado vale-se de seu direito de punir os infratores 

da norma penal, exercendo, assim, seu jus puniendi, uma expressão de sua 

soberania estatal. O exercício desse direito obedece ao devido processo legal, que 

se dá por meio da provocação do Estado-Juiz pelo respectivo titular da ação penal, 

dando-se ao acusado direito à ampla defesa, pela produção de todos os elementos 

de prova em direito admitidos, observando-se OS direitos da vítima, com o fito de 

buscar a verdade real para que 0 Estado profira uma sentença com justiça e 

equidade. 

Nesse sentido, manifesta-se Fernando da Costa Tourinho Filho: 

Uma vez que o Estado autolimitou 0 seu poder repressivo, a razão de ser 
da ação penal repousa precisamente nessa autolimitação. Na verdade, se 
ninguém pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente (art. 5.". LIII, da CF), se ninguém será considetado culpado até 
o trânsito da sentença penal condenatoria (art. 5.", LVII da CF), se essa 
autoridade competente e O Juiz, Se é ele quem profere as sentenças 

logo, é de convir que, se nenhuma pena pode ser imposta senão 
dele, evidente ter havido uma proibição a auto-execução do direito 

. 207 de punir . 
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O direito de punir pertence ao Estado, de forma que se pode perceber a 

evolução desse direito, conforme visto em linhas passadas. O sistema jurídico 

desautorizou a realização da justiça pelas próprias mãos, salvo raras exceções 

como no caso de legítima defesa ou estado de necessidade, e no âmbito civil, pelo 

desforço imediato. 

Como o direito de punir, pelo Estado, só pode ser exercido por meio do 

devido processo legal, necessário se faz 0 estudo sobre a ação penal e a atuação 

da vítima na busca por seus direitos, participando dessa ação. Assim, interessante 

trazer à tona um conceito de ação penal, de Guilherme de Sousa Nucci: 

E o direito do Estado-acusação ou o ofendido de ingressar em juizo, 
solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação das 
normas de direito penal ao caso concreto. Através da açáo, tendo em vista 
a existência de uma infração penalgrecedente, o Estado consegue realizar 
a sua pretensão de punir o infrato? *. 

Segundo Hélio Tornagui, a titularidade da ação penal pode ser: 

a) Açáo pública principal - é a ação penal publica "[ ...I para os crimes que a 

lei substantiva não declara de ação privada do ofendido (os quais são a maioria e 
9,209. constituem a regra) , 

b) Açáo pública secundária - "Para os crimes que a lei substantiva declara 

de ação privada, mas que, em vista de certas circunstâncias, passam a ser de ação 

pública"210. Como exemplo, tem-se O artigo 225 do Código Penal, que prevê ser a 

ação penal pública incondicionada quando a vítima for menor de 18 anos ou pessoa 

vulnerável, redação dada pela lei n.' 12.015/2009; 

c) ex officio2", que nosso sistema constitucional não aceita mais em 

razão do princípio da inércia da jurisdição; 

d) ~ ~ g j ~  popu~ar2" era movida pelo ofendido ou por qualquer pessoa do 

povo. Hoje é mais aceita em nosso sistema jurídico constitucional, que prevê, 

"'X NUCC,, ciu,~~ciillc s ~ , ~ ~ ~ .  Manual de Processo Penul e Eaecuyúu Penal. 5. cd. são ~ d i ~ ~ , ~ ~  

Rç\,istn i lor  Trihiiiiiiis. 2008. p. 183- 
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e m  seu  artigo 129, inciso I, da Constituição da República, a legit imidade do 

representante do Ministério Público para propor a ação penal pública 

incondicionada; 

e) ~ ç ã o  de i n i c i a t i va  p r i v a d a  p r i nc ipa l ,  "A ação d e  iniciativa privada 

principal é para o s  casos e m  que a lei exige iniciativa do ofendido e q u e  constituem 

e,yceções"213. Subdivide-se em crimes de ação de iniciativa privada e ação privada 

subsidiária, 

A ação privada subsidiária, para os casos do art. 29 do Código de 
Processo Penal: 'Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, 
se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público 
aditar a queixa. repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, i n t e ~ i r  em 
todos os termos do Processo, fornecer elementos de prova, interpor 
recurso e. a todo tempo. no caso de negligência do querelante. retomar a 
ação como parie principa~'~'~. 

passa-se  à análise mais detalhada dessas espécies de ação, sempre 

objetivando trazer os  pontos relevantes para  a vit ima. 

Na ação penal pública incondicionada, a legitimidade para o seu ajuizamento 

é do representante do Ministério Público e, conforme esclarece Hélio Tornagui, 

Caracteriza-se, Portanto, a açao publica pelo fato de ser ato próprio de 
oficio de um órgão do Estado, no Brasil, órgão do Poder Executivo: o 
Ministério Público. Nisso consiste o principio da oficialidade. Entre nós, tem 
o Ministerio Público as funçhes de promover e de fiscalizar a execução da 
lei (art. 257)'". 

A ação penal é privativa do Ministério Público, po is  nosso modelo acusatório é 

público, salvo as exceções trazidas no Código Penal e no Código de Processo 

Penal,  de acordo c o m  Eugênio Paceii i  de Oliveira: 

AO dispor que a ação penal é privativa do Ministério Público, nos termos da 
lei, a Constituição Federal nada mais fez que delinear os contornos do 
nosso modelo acusatório público (porque deixada em mãos do Estado, 
como regra, toda a persecuçáo penal). autorizando a possibilidade de a lei 
estabelecer exceções à regra. no que. então, recepcionou a maior parte 

-- -- 

2" .I.OKNAGHI, C , , ~ ~ ~ ,  d e  pj-oçesso Penal. 9. ci l .  Sai) PnuIci: S;ir;iiva. p. 3 9  
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dos vários dispositivos constantes do Código Penal. que instituem e 
regulamentam a ação penal privada216. 

A ação penal, em geral, é pública, o que significa dizer que sua propositura 

fica a cargo do Ministério Público. No entanto, quando a lei o determinar, poderá ser 

privada ou mesmo pública, condicionando a representação ou requisição do Ministro 

da Justiça, conforme dispõe o artigo 100, do Código Penal. 

Para um melhor compreensão do assunto, cumpre trazer os apontamentos de 

Fernando da Costa Tourinho Filho, informando que O caráter publicistico da ação 

penal, que impera em outros Estados como França, Itália e México, não foi erigido 

como sistema absoluto no direito pátrio. São suas palavras: "Esse caráter 

publicístico da ação penal, que impera em outros sistemas legislativos, como o 

francês, o italiano e o mexicano, não foi erigido, no nosso jus positum, a categoria de 

princípio abso~uto"~'~. 

Assim, o sistema publicístico não absoluto reconhece o direito da vitima de 

optar por propor a ação penal em Situações em que seus direitos seriam mais 

lesionados com sua propositura, o que geraria dependência de sua manifestação. 

Nesse sentido, leciona Fernando da Costa Torinho Filho: 

As vezes, o Estado, embora considerando o interesse da repressão, leva 
em conta outros interesses, ou outras situações. As vezes, considerando- 
se a tenuidade da lesão. o interesse da vitima em preservar sua intimidade, 
o receio de que a divulgação do fato possa prejudicar mais ainda, por 
exemplo, o Estado faz respeitar a vontade da vitima ou de quem 
legalmente a representa, evitando, assim, o strepilus for;. O escândalo da 
sua divulgaçáo pode ser pior que a impunidade do malfeitor. Nesses casos 
o Estado prefere, então, deixar ao arbítrio do ofendido a apreciação dos 
interesses familiares, íntimos e sociais que podem estar em jogo. Concede- 
lhe o Estado o direito de julgar da conveniência ou inconveniência quanto 3 
propositura da ação. O Estado, Portanto, concede ao ofendido o direito de 
julgar se lhe convem, Ou náo, Promover a açã0 penal. São os casos de 
ação penal 

:I" OLIVEIRA, ~ u C ~ n i O  p:lcclli de. Curso de Processo Penal. I I. cd. Rio dc .l;iilciro: Luilicn Jiiris, 2009. p. 
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Nesse caso, a ação penal pública condicionada a representação da vítima, 

como ocorre no artigo 225 do Código Penal, traz proteção a ela, não obstante ter 

ocorrido lesão a seus direitos, tais como sua liberdade de escolha sexual e sua 

integridade física e psíquica. Na verdade, a lei está resguardando outro direito 

fundamental: o direito a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, 

conforme dispõe o artigo sO, incis0 X, da Constituição da República, que, se violado, 

pode causar um dano a vítima maior do que o causado pelo crime. 

A ação penal pode ser também privada, situação em que seu ajuizamento fica 

a critério da vítima, conforme dispõe o artigo 30, do Código de Processo Penal. Os 

casos nos quais cabe o ajuizamento da ação penal privada estão expressos no 

Código Penal. 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar posicionam-se da seguinte forma: 

Naquelas infraçoes penais que ofendem sobremaneira a intimidade da 
vítima, o legislador lhe conferiu o próprio exercício do direito de ação. 
Nestas hipóteses, a persecuÇã0 criminal e transferida excepcionalmente ao 
particular que atua em nome próprio, na tutela de interesses alheio (&I 
puniendido Estado). O fundamento e evitar o constrangimento do processo 
(strepitus iudicii), podendo a vítima optar entre expor a sua intimidade em 
juizo ou quedar-se inerte, Pois muitas vezes, o sofrimento causado pela 

processo e maior do que a própria impunidade do 

NO caso da ação penal privada, a legitimidade para o ajuizamento da ação 

cabe a vítima ou a seus representantes legais, conforme dispõe o art. 31 do Código 

de Processo penal, ao cônjuge, ao ascendente, descendente ou ao irmão. Porém 

existe outra ação privada que é chamada de Personalíssima. Nesta, o direito de 

ação só será exercido pela vítima, não havendo a possibilidade de intervenção de 

representante legal nem a S U C ~ S ~ ~ O  por morte. Dessa forma, caso o ofendido venha 

a falecer, ocorrerá a extinção da punibilidade. Nesse sentido, Nestor Távora e 

Rc-smar Rodrigues Alencar a ~0 fE;~eram 

personalissima: nela, O direito de ação só poderá ser exercido pela vitima. 
N ~ O  há intervenção do representante legal e nem sucessão por morte ou 
ausência. Caso o ofendido venha a falecer, restará o reconhecimento da 
e,ting,o da punibilidade. seja pela decadència, caso a ação ainda não 
tenha sido exercida. Seia pela Perempção, caso a demanda já esteja em 

:," l.hVoRA, Nrsi,rr: A , , E N ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ r n " r  Rdrigucs. Curso de Direito Prucessunl Penal. 1. cd. S;il\~sdor. 
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curso, pois a mais ninguem e dado promover a açáo ou prosseguir na que 
tenha sido iniciadazz0. 

Essa ação penal privada personalíssima só cabe em uma hipótese prevista 

no artigo 236, do Código Penal, o chamado crime de induzimento a erro essencial e 

ocultação de impedimento ao casamento. Neste caso, fica evidente que o 

ordenamento jurídico, ao prever a exclusividade da vitima para propor a ação pena[, 

protege sua intimidade e privacidade familiar e domiciliar, respaldando, de forma 

mais intensa, os direitos fundamentais da vítima. 

A ação penal privada também pode ser subsidiária da pública, 

proporcionando a vítima O direito de ajuizar a ação penal, quando o Ministério 

Público perder o prazo de ajLJiZament0 da açã0 penal pública incondicionada, Assim, 

se o titular da ação penal pública incondicionada vier a desrespeitar O prazo para o 

ajuizamento da respectiva ação penal, passará a proporcionar a vítima o direito de 

ingressar com a ação penal privada, de forma subsidiária a pública. 

0 prazo para o ajuizamento da ação penal pelo representante do Ministério , 

Público é de cinco dias, se o réu estivar Preso, e de quinze dias, se estiver solto, 

conforme disp0e o artigo 46, do Código de Processo Penal. 

A previsão legal desta ação penal privada subsidiária está no artigo sO, inciso 

LIV, da Constituição da República, dispondo que será admitida a açáo privada nos 

crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A legislação 

infraconstitucional também prevê a matéria no artigo 29, do Código de Processo 

Penal, dispondo que será admitida a a ~ á 0  privada nos crimes de ação pública, se 

esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público intervir no 

processo, se a parte deixar de praticar algum ato processual, pois a titularidade da 

ação é sua, de acordo com o artigo 100, §3', do Código Penal. 

O que proporciona esse direito a vítima7 A reparação do dano ou ainda o 

interesse social na aplicação da pena ao infrator da norma penal seriam os motivos 

aceitos sociedade; é o que, historicamente, 0 direito vem reconhecendo. 

de a vítima objetivar a reparação de seus danos, em algumas 

hipóteses, ela tem a faculdade de ajuizar a penal, podendo subsidiariamente 

propor a penal no lugar do Ministério Público. NO entanto, caso este órgão 

"0 .rliVORA, Ncsi,,r:  ALE^^^^, Rl>snfi~r R(>drigu~~. Curso de Direito Proressu;ii Penal. 4. cd. s : ~ I ~ ~ ~ ~ ( > ~ .  

»;ilii;i: Jus P~xli\iii. 2009. P. I h h ,  



proponha a ação penal pública, ou a ação penal condicionada a representação, a 

vítima poderá atuar como assistente de acusação, procurando defender seus 

interesses, conforme assinala Julio Fabbrini Mirabete: 

Como visto, o ofendido. sujeito passivo da infração penal por ser titular do bem 
jurídico lesado ou posto em perigo pela conduta ilícita, pode propor a ação penal 
privada exclusiva ou subsidiária da ação pública, e ainda oferecer representação 
nos delitos apurados por ação pública a ela condicionada. Além disso, o artigo 268 
lhe concede o direito de, facultativamente, auxiliar o Ministério Público na 
acusação referente aos crimes que se apuram mediante ação pública, 
incondicionada ou condicionada, dando-se-lhe, então, a denominação de 
assistentez2' (grifo do autor). 

A vitima pode atuar ao lado da acusação como sujeito e parte secundária do 

polo ativo da ação penal. Essa atuaçáo não só objetiva obter a reparação do dano, 

mas também passa a defender o interesse público na punição da conduta criminosa. 

A atuaçáo do assistente de acusação é preferencialmente exercida pelo 

ofendido, que detém maior interesse no desfecho da demanda. Exista ainda a 

possibilidade de, no caso de morte da vitima, Seus sucessores ingressarem nessa 

posição processual de assistência, objetivando o bom desfecho da demanda e/ou a 

reparação do dano causado pela perda do ente familiar, conforme dispõe o artigo 

268 do Código de Processo Penal. 

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, existem várias formas de 

intervenção da vitima no processo penal. Argumenta O autor ser possível o ingresso 

da pessoa jurídica de direito público OU privado na ação penal em que tenham sido 

vitimada, e o faz nos seguintes termos: 

Cremos admissivel o ingresso de pessoas jurídicas. de direito público ou 
privado, como assistentes de acusação, diante de interesse público 
presente. Afinal, utiliza-se a aplicaçáo analógica ao disposto no art. 2 . O ,  
51.0, do Decreto-lei 201167, que prevê: ' 0 s  órgãos federais. estaduais e 
municipais, interessados na apuração da responsabilidade do Prefeito, 
podem requerer a abertura de inquérito policial ou a instauração da ação 
penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase do 
processo, como assistente de acusação'222. 

Guilherme de Souza Nucci enfatiza que, em relação a intervenção de 

interessados na esfera penal, podem-se aplicar as regras do Código de Defesa do 

.'?I ~ l ~ < ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ,  ,~~,l , , ,  I;;~~,,,~,,~;, I>ruces,so I'eiial. X .  cd. S.'ii> P:iiilo: All:is. lC)4X. 1,. 346. 
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Consumidor. Assim, esse autor defende a legitimidade individual elou coletiva para o I 
ajuizamento de ação reparatória à vítima consumidora. Seriam parte legítima para a 

açáo as pessoas jurídicas de direito público, os órgãos da administração pública 

direta e indireta bem como as associações legalmente constituídas há pelo menos 

um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direito 

protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta o autor mais duas situações de intervenção, uma referente à 

Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central do Brasil que, de acordo com a 

Lei n." 7.492186, podem ser assistentes de acusação nas ações penais que 

repercutam nas atividades disciplinadas e fiscalizadas por esses órgãos, e outra que 

se refere a hipótese prevista na Lei n." 8.906194, em seu artigo 49, dispondo sobre a 

possibilidade de a Ordem dos Advogados atuar como assistente em ações em que 

seus membros sejam acusados ou ofendidoszz3. 

A atuaçáo do assistente, conforme o artigo 271 do Código de Processo Penal, 

envolve diversas atividades, tais como propor meios de prova, requerer perguntas as 

testemunhas, aditar o libelo e articulados, participar dos debates orais bem como 

arrazoar 0s recursos interpostos pelo representante do Ministério Público, observado 

o que dispõem os artigos 577 e 598 do Código de Processo Penal. O art. 598 preve 

que ao ofendido é cabível a propositura de recursos caso o representante do 

Ministério Público não os tenha apresentado no prazo legal, ainda que não tenha 

ingressado como assistente de acusação. 

Como bem salienta Fernando da Costa Tourinho Filho, a dualidade de partes 

no processo penal tem como essência a existência destes dois polos da relação 

processual: de um lado, o autor provocador, aquele que apresenta a denúncia ou a 

queixa, e de outro, o acusado, o indiciado no inquérito que passa a ser processado - 
o chamado réu na ação penal. Diz 0 autor que "Essa dualidade de partes é 

imprescindível, porquanto não pode haver Processo Penal sem que haja, de um 

lado, uma pessoa ao Juiz a atuação da pretensão punitiva e, do outro, a 

pessoa em relação a quem se a solicita"224. 
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O assistente de acusaçáo representa, no juiz0 penal, os interesses e direitos 

da vítima, que, se não vier a participar do processo penal, em nada prejudicará a 

persecução penal do Estado, existindo outra possibilidade para vítima, a de ajuizar 

ação civil indenizatória, buscando reparar os danos sofridos pela infração penal. 

Edilson Mougenot Bonfim traz a tona as diversas interpretações doutrinárias 

das possíveis atuações do assistente de acusaçáo: 

a) Para alguns, o assistente atua como auxiliar da acusação, com vistas à 
aplicação da lei penal e conseqüente condenação do réu. 
h) Para outros. ingressa o assistente como simples informante. carreando 
aos autos elementos probatorios e requerendo diligências na busca da 
verdade real. 
c) Um terceiro grupo de autores. por outro lado, entende que o assistente 
defende um interesse de ordem patrimonial, consistente na indanização do 
dano ex delicto. Tal opinião se funda na circunstância de que, uma vez 
acolhida a pretensão acusatória, poderá o assistente ajuizar ação na esfera 
civil, tendo por título executivo a sentença condenatória. 
d) Finalmente, parcela doutrinaria sustente desempenhar o assistente 
dupla função: cooperar com o Ministério Publico na busca da condenação 
e, assim agindo, garantir seu interesse quanto a indenização civil. E uma 
concepção mista2 . 

Dessa forma, pode-se afirmar que 0 ofendido atua como assistente de 

acusação no âmbito penal, não só visando à reparação dos danos sofridos, mas 

também como interessado na aplicação da justiça social ao infrator da norma penal. 
Essa atuação do ofendido repercute Positivamente na sociedade, pois permite 

que a pessoa lesada busque uma resposta do Estado e, com ele, empenhe esforços 

para que a justiça seja feita no caso concreto. 

5.2 - O direito da vítima a reparação do dano 

Se ocorresse lesão a uma Pessoa. esta imediatamente poderia reagir e 

buscar a reparação no período da vingança privada. Conforme comenta Carlos 

Robeflo Gonçalves, "Se a reação não pudesse acontecer desde logo, sobrevinha a 

'vendeta' imediata, posteriormente regulamentada, e que resultou na pena de talião, 

do "olho por olho, dente por dente"'". 
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Desse período ocorre uma ~ V O ~ U Ç ~ O ,  o prejudicado passa a receber 

compensação econômica pelo dano sofrido. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, 

Num estágio mais avançado, quando já existe uma soberana autoridade, o 
legislador veda a vitima fazer justiça pelas próprias mãos. A composição 
econômica, de voluntária que era, passa a ser obrigatória, e, ao demais 
disso, tarifada. É quando, entáo, o oiensor paga um tanto ou quanto por 
membro roto, por morte de um homem livre ou de um escravo, surgindo, 
em conseqüência. as mais esdrúxulas tarifações, antecedentes históricos 
das nossas tAbuas de indenizaçóes preestabelecidas por acidentes do 
trabalho. E a época do Código de Ur-Narnmu, do Código de Manu e da Lei 
das XII ~ábuas'". 

Posteriormente a isso, o mesmo autor comenta que é "[ ...I n a  Lei Aquíl ia que 

se esboça, afinal, um principio geral regulador da reparação do dano"228. 

Carlos Robelto Gonçalves traz, em sua obra, a evolução do direito francês, 

que aperfeiçoou o direito romano, estabelecendo princípios gerais de 

responsabilidade civil, a lém de sugerir que 0 direito à reparação exista sempre que 

houver culpa, separando-se a responsabilidade civil da penal. Desse processo 

decorre a noção de culpa, de forma abstrata, distinta da culpa delitual e da 

contratual, inserida no Código de Napoleão, como anota: 

O direito francês, aperfeiçoando pouco a pouco as idéias romanicas, 
estabeleceu nitidamente um principio geral da responsabilidade civil, 
abandonando o critério de enumerar os casos de composiçáo obrigatória. 
AOS poucos, foram sendo estabelecidos certos princípios, que exerceram 
sensível influência nos outros POVOS: direito a reparação sempre que 
houvesse culpa. ainda que leva. separando-se a responsabilidade civil 
(perante a vitima) da responsabilidade penal (perante o Estado); a 
existência de uma culpa contratual (a das pessoas que descumprem as 
obrigações) e que não Se li&; nem a crime nem a delito, mas se origina da 

ou imprudência . 

Essa evolução da  responsabilidade que separa a responsabil idade civil d a  

penal um melhor enquadramento do direito fundamental da vi t ima 2 

reparação de seus danos. Para exame mais aprofundado do tema, passa-se à 

análise de como alguns sistemas de direito comparado tratam d a  questão da 

reparação do dano pelo infrator e pelo Estado. Posteriormente, será analisado o 

direito brasileiro atinente 2 indenização da vítima. 
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Na Europa, conforme consulta ao site da Comissão Europeia I- rede 

judiciária, sobre as informações gerais tem-se que, em relação ao ajuizamento de 

ações para obtenção de reparação dos danos sofridos pelas vitimas, existem 

tratamentos legislativos diferenciados, dependendo do Estado em que se busque a 

reparação. Para dar mais clareza a questão, analisaremos os sistemas de alguns 

países. 

5.2.1 - Indenizaçáo das vítimas de violência na Alemanha 

Na Alemanha, a iegitima~ão para propor a reparação do dano cabe tanto ao 

lesado quanto a seus familiares, podendo a apresentação do pedido ser feita na 

ação penal ou na esfera civil, objetivando a reparação de dano moral ou material. 

No caso da esfera penal, interessante notar a possibilidade de formular 

pedido de reparação, desde 0 inquérito policial até O momento das alegações finais 

no processo penal, sendo o pedido formulado ao Ministério Público. Se a açáo já 

estiver ajuizada, o pedido poderá ser feito oralmente ao serventuário, que o reduzirá 

a escrito. ISSO reforça a eficiência da informalidade no acesso da vítima à justiça. 

NO momento da formulação do pedido, a vitima deve expor os fatos e 0s 

fundamentos, especificando o montante pretendido de ressarcimento pelo dano, 

salvo se necessitar de perícia para apurar 0 montante da reparação. Para esse 

acesso, concede-se assistência jurídica à vitima, em razão da sua condição 

econômica, desde que sua lide não seja temxária. Ressalte-se que, se a vitima 

obtiver sentença favorável condenando O causador da infraçáo a reparação do dano, 

e este ,,ao a cumprir, não se dará a ela assistência judiciária para executar tal 

decisão,o que a obrigará a fazê-lo por conta própria. 

A pode obter irdenização do Estado, porém limitada aos casos de 

internacional, com agressão por meio de perigo público, como atentados 

exp~os~vos, incluindo-se a proteção às vítimas de abuso sexual. Esse direito 

além de proteger nacionais alemães, alcança os estrangeiros 

na Alemanha e os turistas, limitando-se apenas o montante da 

indenizaçáo a ser pago. 



Nesse sentido são as infO~maçÕes obtidas do site da Comissão da Rede 

Judiciária EuropeiaZ3'. 

5.2.2 - Indenização das vítimas de violência na Itália 

Na Itália, a vítima e seus herdeiros necessários possuem legitimidade para 

pleitear a reparação do dano causado pelo ato delituoso; esses agentes devem ser 

livres e dotados de capacidade jurídica plena. A pessoa que se quer responsabilizar 

precisa ser maior. O Ministério Público pode formular pedido de indenização civil a 

favor daqueles cuja representaçao lhe seja atribuída por lei. 

0 pedido de indenização será realizado no próprio processo penal, que é 

autônomo, só podendo ser deduzido em processo civil quando ocorrer situaçóes 

especiais. O momento processual Para a constituição da assistência é até a 
audiência preliminar, sob pena de caducidade. 

No ajuizamento da açã0 civil reparatória, antes da sentença de mérito com 

trânsito em julgado, é possível a transferência da parte lesada que passa a atuar 

como assistente no processo penal. Nesse caso, ocorre a suspensão do processo 

civil, e faz-se no processo penal O pedido reparatório. 

O requerimento do ofendido ou de seu representante, para ser assistente no 

processo, pode ser feito na secretaria do tribunal ou diretamente em audiência. Para 

tanto, a parte deve apresentar meios de Prova idôneos para demonstrar a existência 

de dano gerado pela conduta do acusado. 

Esse direito de formular requerimento de indenizagão está relacionado às 

condutas delitivas referentes a terrorismo ou massacre. A essas vítimas e seus 

familiares são garantidas pensões, CUJO valor líquido pode ser fixado pelo Estado. Se 

for aceito, funcionará como urna transação em que o lesado nada mais pode 

requerer. 
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O direito de requerer essa indenização cabe aos italianos, estrangeiros e 

apátridas, com o compromisso do Estado de fornecer assistência psicológica a 

essas vítimas. 

O ordenamento jurídico italiano fixa um máximo indenizatório de €200.000 

euros, que é calculado de acordo com a percentagem de invalide2 sofrida e a razão 

de ~2.000 euros por ponto porcentual. 

Nesse sentido são as informações obtidas no site da Comissão da Rede 

Judiciária EuropeiaZ3'. 

5.2.3 - Indenizaçáo das vítimas de violência na França 

Na França, deve ser proposta uma ação civil para reparação dos danos 

causados pela conduta delituosa. Esse direito de reparação pode ser exercido pela 

pessoa que sofreu O dano ou por todos aqueles seus beneficiados. Para isso, é 

necessário que se demonstre a existência do dano causado pela infração. 

O requerimento de indenização pode ser formulado desde a fase do inquérito, 

por meio de requerimento ao agente policial, ou durante a instrução, por fax ou carta 

registrada, até 24 horas que antecedem à audiência de julgamento. 

O pedido deve ser calculado segundo O tipo de prejuízo, exigindo-se que seja 

acompanhado de provas. A pessoa interessada na reparação do dano precisa 

requerê-la desde a fase de inquérito até a da ação, podendo formular o pedido por 

fax ou com aviso de recebimento. 

Existe no sistema francês a assistência jurídica aos necessitados que, em 

caso de do acusado, abrange providências para orientar a vitima nas 

medidas necessárias a execução da sentença que lhe seja favorável. 

O Estado concede indenização integral às vítimas de terrorismo e outras 

infraGões, sendo o montante pago pelo fundo de garantia destinado a esse fim. Essa 

reparação integral cobre danos corporais graves e violência sexual, estendendo-se, 

por esse tipo de beneficio às vítimas de lesão corporal leve e de 

A EUROPEIA. Indemnização das vítimas de crimes. 



alguns danos materiais. O montante dessa ajuda esta sujeito a limite máximo, a ser 

fixado pelo Estado. 

Os danos passíveis de indenização estão expressos no artigo 706 do Código 

de Processo Penal Francês e envolvem furto, fraude, abuso de confiança, extorsão, 

destruição ou degradaçgo de propriedade, danos que geram incapacidade para o 

trabalho. Podem beneficiar-se da indenização tanto os nacionais franceses como OS 

estrangeiros legalmente situados no país. A única diferença é que o indivíduo 

francês recebe indenização mesmo que O dano tenha ocorrido no exterior, o que não 

se aplica ao estrangeiro. 

O reparação destina-se as pessoas titulares do direito à indenização, às 

vitimas djretas do ato e a seus dependentes ou beneficiários. 

0 pedido de indenização deve ser formulado perante a Commission 

dr/ndemnisation des Victimes d'lnfractions e deve ser acompanhado da queixa. Essa 

indenização independe de condenação penal. 

O prazo do pedido de indenização é de três anos, contados do comentimento 

da infraqão, ou de um ano da decisão judicial referente a indenização. No 

entanto,em havendo motivo legítimo, esse prazo de caducidade pode ser 

desconsiderado. 

Concluindo, ressalta-se que 0 sistema jurídico francês proporciona 

adiantamento da indenizaçáo Com0 forma de prover a pessoa necessitada. 

Nesse sentido, são as inf0rtTMçÕes obtidas no site da Comissão da Rede 

Judiciária ~uropeia'~*. 

5.2.4 - IndenizaçãO das vítimas de vioiência na Espanha 

A indenizaçáo de daros causados por infra~ões se dá por meio de um 

processo penal que deve ser requerido pela vítima. Nesse processo analisa-se a 

responsabilidade civil de forma concomitante com a penal, porém nada impede que 

a vítima ajuíze uma ação civil. 

- 
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As pessoas legitimadas para requerer essa indenização são a vitima, se viva, 

ou seus parentes dependentes, caso venha a falecer. 

Interessante que a Espanha reconhece o direito de indenização a 

estrangeiros, desde que haja reciprocidade de tratamento pelo pais de origem do 

reivindicante. 

O pedido da vítima pode ser feito em qualquer momento do processo penal, 

inclusive durante as investigações, exigindo-se apenas que seja formulado antes da 

audiência de julgamento. O requerimento deve ser acompanhado da especificação 

dos danos, comprovando O dano com faturas e orçamentos, pois o montante da 

reparação será verificado pelo perito do tribunal respectivo. 

Pode ser concedida assistência judiciária as vítimas necessitadas, N~ 

entanto, a vítima perderá essa assistència se obtiver sentença favorável e precisar 

executá-la por falta de cumprimento, pelo infrator - Ora devedor inadimplente -, da 

decisão judicial. 

AS indenizaçóes na Espanha abrangem OS crimes violentos e contra a 

liberdade sexual cometidos em seu território nacional. 

Em relação aos danos, a indenização cobre os resultados de morte, lesão 

corporal grave ou danos graves para a saúde física e mental. No caso de morte da 

vitima, seus familiares podem requerê-la. 

para que a vítima tenha direito à indenização, exige-se que haja comunicado 

o crime à polícia. O requerimento só pode ser feito depois de julgado o processo. 

O prazo para requerer a indenização do Estado espanhol é de um ano, 

contado do fato criminoso. E possível obter adiantamento desses valores para 

amparar a vitima eriquanto 0 Processo tramita. 

O pedido de indenização ao Estado é formulado diretarnente no Ministério de 

Economia e Finanças. 

Concomitante a essa apuração, há possibilidade de ajuizar, nos tribunais 

civis, uma ação civil contra o infrator. 

Nesse sentido são as inf0rmaçÕes obtidas no site da Comissão da Rede 

Judiciária ~ u r o p e i a ~ ~ ~ .  
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5.2.5 - Indenização das vítimas de violência na Portugal 

O pedido de indenização civil é reivindicado, pelo lesado, ao autor da lesáo. O 

Ministério Público, pode formular 0 pedido de indenização civil, no lugar daqueles 

que, por força de lei, representa. 

A intervenção do lesado restringe-se a sustentação e à prova do pedido de 

indenização civil. A dedução deste pedido indenizatório faz-se por meio de uma 

persecusão penal, podendo ocorrer sua formulação em separado perante um 

tribunal civil apenas em casos especificas. Por exemplo se a persecussão penal não 

tiver inicio em oito meses contados da data da infração. 

O pedido é feito na sede do inquérito, podendo ser deduzido em até 20 dias 

do início da ação penal, ou ainda em até 10 dias, de o arguido ser notificado. Para 

isso, não se exigem muitas formalidades. Basta uma simples declaração, contendo a 

especificação dos prejuízos, dos fatos que 0 causaram, bem como das provas 

necessárias e do valor da indenização. 

Para o exercício desse direito pode ser concedida assistência jurídica. 

O Estado português reconhece o direito de a vítima receber indenização do 

próprio Estado, mas somente no caso de atas de violência internacional, havendo 

dolo como elemento subjetivo. 

NO tocante ao adiantamento da indenização concedida pelo Estado, sua 

concesção apenas ocorre no caso de violência conjugal, maus-tratos entre cônjuges 

ou entre pessoas que convivam em ambiente familiar. 

A indenizaçãO pública só pode ser concedida aqueles que tenham sofrido 

lesões corporais graves e, no caso de morte da vítima, seus dependentes também 

podem requerê-la. As lesões leves Somente será0 indenizadas se resultarem em 

incapacidade ~ermanente, temporária ou absoluta para O trabalho, por pelo menos 

30 dias, ou na morte. No tocante às vítimas de violência conjugal, os danos 

emergentes devem ser provenientes de n3aus-tratos físicos ou psicológicos. 

~~~~t~ ao local da lesão, o Estado indeniza 0s danos ocorridos em território 

português só o direito à indenização de dano ocorrido no estrangeiro, 

se a vítima for ~ofiuguesa, e se no local em que tenha ocorrido o dano não se 

reparar a vítima. 



A responsabilidade do Estado é subsidiária; por isso, somente reparará o 

dano a vítima depois de ter sido acionado judicialmente o autor da conduta delituosa 

e desde que não tenha obtido a indenização almejada. 

A vitima poderá obter um adiantamento da indenização do Estado, como 

forma de provisão, quando suas condições financeiras assim o justificarem. 

Existe um serviço de apoio as vítimas de violência doméstica, por meio de um 

telefone 24 horas, que as orienta sobre seus direitos e também Ihes oferece 

orientação psicológica. 

O requerimento de indenização do Estado deve ser formulado perante a 

Comissão para a Instruçáo dos Pedidos de Indenização as Vitimas de Crimes 

Violentos. O pedido é possível, mesmo que o autor da lesão não tenha sido 

identificado. 

Quanto ao prazo, exige-se que 0 requerimento seja formulado em até um ano 

da ocorrência do fato. Em relação aos pedidos indenizatórios relativos a danos 

provenientes de violência doméstica, O prazo para formula-los é de seis meses. 

Nesse sentido são as informações obtidas no site da Comissão da Rede 

Judiciária ~urope ia '~~ .  

5.2.6 - Indenizaçáo das vítimas de violência na Inglaterra e no  Pais de 

Gales 

A vitima de infração que gere dano corporal ou material não precisa solicitar a 

indenização durante o processo penal Porque, na Inglaterra, os Tribunais Penais 

examinam a possibilidade de impor ao autor da infraçáo o pagamento de 

indenizaqão à vítima. Caso 0 Tribunal Penal não a conceda é obrigado a 

fundamentar sua decisão. 

A "[tima pode ser assistida e orientada Pela assistência jurídica, caso 

necessite de apoio, O tribunal solicita a ela todas as informações que entender 

para a da ocorrência do dano. 
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Se o tribunal julgar a pretensão penal a favor da vítima, e o acusado não 

cumprir espontaneamente 0 estipulado na decisão, existem medidas de 

expropriação de seus bens para reparar a vítima, tendo como último recurso a prisão 

do infrator da determinação judicial. 

O Estado concede indenização às vitimas de dano corporal ou mental que 

resultem de crimes violentos. Esse benefício destina-se ao lesado, mas, em caso de 

morte, pode ser estendido a seus familiares. 

O prazo para formular pedidos de indenização no Criminal Injuries 

Compensation Authorith (CICA) é de dois anos, a contar da data do evento, porém 

podem ser abertas exceções. 

O cálculo da indenização leva em consideração a conduta da vítima. Para 

apurá-lo, existe um sistema de compensação de culpas. Admite-se a concessão 

de antecipação da indenização quando a vítima necessitar. 

N ~ O  há necessidade de apoio judiciário, mas pode ser concedida orientação 

jurídica. Existe uma instituição beneficiária independente, a Victim Support, que 

presta apoio psicológico e prático às vítimas, de forma gratuita e confidencial. 

Nesse sentido são as informações obtidas no site da Comissão da Rede 

Judiciária ~ u r o ~ e i a ' ~ ~ .  

Assim, após análise da indenização da vitima no direito alienigena, passa-se 

ao estudo do instituto da reparação do dano causado por condutas criminosas no 

Brasil. 

5.2.7 - Reparação da infraçáo penal no Brasil 

O Direito penal contemporâneo segue uma tendência mundial, objetivando 

não somente coibir as condtitas criminosas, punir 0s infratores e ressocializá-los, 

mas também proporcionar a reparação do dano sofrido pela vitima dessas condutas. 

Assim, nosso direito, por política criminal, busca adequar o princípio da 

intervenção mínima do direito penal, com a reparação do dano sofrido pela vítima, 

proporcionando justiça àquele que foi lesado. 



A reparação de danos é uma tendência já percebida com a reforma do Código 

penal de 1996, pela lei 9.268 que alterou a suspensão da pena, tendo como um dos 

requisitos de sua concessão a reparação do dano da vítima. Posteriormente, surgiu 

a lei das penas alternativas, no 9.714f1998, e, mais a frente, pela alteração do 

Código de Processo Penal trazido pela Lei no 11.71 9 de 2008, conforme será tratado 

adiante. 

Passa-se, inicialmente, a análise do embasamento jurídico da 

responsabilidade do agente criminoso na reparação do dano causado por sua 

conduta. Essa sistemática se desenvolve no Direito Civil e no Direito Penal, 

concomitantemente. 

No Brasil, a indenização pela conduta criminosa pode ser requerida 

judicialmente pela própria vítima. No Caso de sua morte, OS dependentes possuem o 

direito de reivindicar a reparação do dano causado pela morte. A solicitação pode 

ser feita de diversas maneiras. Caso a vitima proponha ação penal privada, na 

própria queixa, perante o Poder Judiciário, pode formular pedido de reparação de 

danos. porém, se estiver diante de uma ação penal pública, incondicionada ou 

condicionada, a vítima tem a faculdade de, por meio da assistência, buscar a tutela 

de seus direitos. Além disso, a ela ainda cabe O ajuizamento da ação indenizatoria 

na âmbito cível, que independe da a ~ ã 0  penal. Nesse sentido, Fernando da Costa 

Tourinho Filho se manifesta: 

Desses sistemas, 0s mais difundidos são o da livre escolha e O da 
separação. De acordo com 0 primeiro O ofendido pode optar entre o foro 
civil e o penal. Proposta a ação penal, o ofendido ingressa ao lado do 
Ministério Público objetivando. apenas. seus interesses civis. Mas pode 
optar pela esfera civel, e. neste caso, proposta a ação civil, se for iniciada a 
ação penal, o Juiz do civel sobresta a ação civil e fica aguardando a 
decisio do juiz penal, por sinal mais importante, porque o fato gerador das 
duas responsabilidades é a infração penal. e quem a julga é a Justiça 
penal"'. 

Comparando o direito da Alemanha, Itália, França, Espanha e de Portugal, o 

autor afirma que os sistemas desses países são iguais ao brasileiro: o 

sistema adotado na Alemanha, na Itália, na França, na Espanha e em Portugal, 
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dentre outros países"237. Ressalte-se, no entanto, que há países que adotam 

sistemas diferenciados. 

Assim, em nosso ordenamento jurídico, responsabilidade civil decorrente do 

ilícito penal pode acarretar o ajuizamento de uma ação no âmbito cível, conforme 

esclarece Rômulo de Andrade Moreira: 

A consumaçáo de uma infração penal náo acarreta, tão-somente, o 
aparecimento da pretensão punitiva do estado. Com o crime poderá vir a 
surgir, também, a pretensão individual de ressarcimento do dano causado 
a vítimaz3'. 

A conduta delitiva acaba por repercutir em mais de um ramo do direito, 

podendo, inclusive, trazer efeitos no plano administrativo. 

O direito de ação encontra-se positivado na Constituição da República, no 

artigo 5 O ,  inciso XXXV, ao estabelecer que "a lei não excluirá da apreciação do 

poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Trata-se de direito fundamental da 

pessoa humana, que pode exercer seu direito subjetivo de provocar O Estado-~uiz, 

requerendo a reparação do dano experimentado. 

Para chegar ao Correto entendimento desse direito da vítima e da 

incumbência reparatória do causador da lesão, necessário se faz analisar o 

posicionamento da responsabilidade na teoria geral do direito. 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, a "responsabilidade civil decorre 

de uma conduta voluntária violadora de um dever Essa conduta se 

traduz num ato jurídico, que é espécie de fato jurídico, que, segundo o mesmo autor, 

"em sentido amplo, é todo acontecimento da vida que o ordenamento jurídico 

considera relevante no campo do direito"240. 

0 s  fatos jurídicos podem-se divjdir em fatos da ordem natural, alheios h 

vontade da pessoa, e em fatos humanos, que são atos jurídicos realizados pela 

pessoa humana. 

3 7  TOURINHO FII,HO, i+rnurido d ; ~  Costa. Manual de Processo Penal. I I. cd. Sio p;iulr>: s;,~;I,,~~, 201)'). 
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Washington de Barros Monteiro, explicando as ações humanas, comenta: 

Entre estas, uma produzem efeitos juridicos em consonância com a 
vontade do agente. São os atos juridicos. como o casamento, o testamento 
e a renúncia. Outras produzem também efeitos jurídicos, mas sem 
qualquer atenção aquele elemento interno, psíquico. São os atos i l í ~ i t os~~ ' .  

Carlos Roberto Gonçalves explica que o "Ato ilícito é o praticado com infração 

ao dever legal de não violar direito e não lesar outrem"242. Conclui o autor que o ato 

ilícito é fonte de obrigação e, no caso, se obriga a indenizar o prejuízo causado, de 

acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil. 

O artigo 186 do Código Civil estabelece que "Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que ex~l~sivamente moral, comete ato ilícito"; já o artigo 927 do 

Código Civil dispõe que "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a indenizar." 

Em comento ao artigo 186 do Código Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery explicam que: 

O ato ilícito descrito no CC 186 enseia reparação dos danos que ensejou, 
pelo regime da responsabilidade subjefiva. sendo requisitos necessários 
para que haja o dever de indenizar: a) o ato; b) o dano; c) o nexo de 
causalidade entre 0 ato e o dano; d) o dolo ou a culpa do agente causador 
do dano243. 

0 s  atos jurídicos podem Ser lícitos e ilícitos; estes últimos constituem delito 

que pode ocorrer na área civil ou penal, conforme as oportunas observações de 

Washington de Barros Monteiro: 

Efetivamente, a violação de um direito pode configurar ofensa a sociedade 
pela infraçáo de preceito indispensável a sua existência, ou corresponder a 
um simples dano individual. No primeiro caso, existe delito penal, 
consistente na violação da lei penal e que induz responsabilidade penal; no 
segundo, existe delito civil, consistente na violação de um direito subjetivo 

2.11 MONTE~RO, ~ ; ~ ~ l , i ~ g i r , n  dc Barros. Curso de Direito Civil. Parlc Ccral. 33. cd. S;ii> EiiiIo: S;iraiva. 1 9 ~ 5 .  
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privado e que induz responsabilidade civil. Pode suceder ainda que o fato 
atentatório da lei penal viole também um direito privado; nesse caso, 
subsistiráo concomitantemente as duas responsabilidades, a penal e a civil. 

A conduta que ofende o direito de uma pessoa é entendida pelo ordenamento 

juridico como ato ilícito que, independentemente de ser um ilicito civil ou penal, 

enseja o dever de reparação pela responsabilidade que gera. A palavra 

responsabilidade, segundo Carlos Roberto Gonçalves, "[ ...I origina-se do latim re- 

spondere, que encerra a idéia de segurança ou garantia da restituição ou 

compensação do bem sacrificado. Teria, assim, o significado de recomposição, de 

obrigação de restituir ou ressarcir"244. 

Levando-se em consideração que os direitos fundamentais são os atinentes à 

pessoa humana, no caso do presente estudo, particularmente no direito fundamental 

da vitima de uma conduta criminosa, que tem a faculdade de pleitear perante o 

Poder Judiciário seu direito subjetivo à reparação dos danos causados pela infração 

penal. Pode-se afirmar existir uma coincidência entre a responsabilidade civil e a 

penal, pois ambas provêm do mesmo fato. A responsabilidade penal será 

reivindicada pela sociedade, que repele condutas graves como as tipificadas na lei 

penal, enquanto a reparação do dano proveniente do mesmo fato criminoso, no 

âmbito civil, tido também como um ilícito, fundamenta o pleito indenizatório pelo 

particular lesado. 

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves comenta que, 

Quando coincidem. a responsabilidade penal e a responsabilidade civil 
proporcionam as respectivas ações, isto é, as formas de se fazerem 
efetivas: uma, exercivel pela sociedade; outra, pela vitima; uma, tendente a 
punição; outra, a reparação - a ação civil ai sofre, em larga proporção, a 
influência da açáo 

Desse modo, do fato criminoso podem surgir duas possíveis ações perante o 

Poder Judiciário: uma penal, que objetiva aplicar O jus puniendi do Estado; outra, 

representada por um processo civil que visa reparar o dano que se apura naquela 

ação penal, Dessas duas ações Surge uma questão: a unidade da jurisdição. 

?.&.I ~~~l~~~ ~ < ~ h ~ i . i o .  Responsabilidade Civil. h. ed. SZo I';iiilo: Sai.:iivii. 1995. 1). 15. 
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A jurisdição se traduz em uma parcela da soberania do Estado que, exercida 

por um órgão imparcial e inerte, tem o dever de solucionar os conflitos de interesses, 

aplicando o direito objetivo aos casos concretos a ela apresentados. 

No caso do direito da vítima a reparação pelo dano causado por um fato 

criminoso, que já se analisou, deste fato decorre mais de uma espécie de 

responsabilidade, que pode ensejar o ajuizamento de duas ações judiciais: a civil e a 

criminal. No tocante a essas ações, a questão que passa a ter relevância é o 

respeito a unidade da Jurisdição. 

Conforme ensinamento de Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini 

Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, 

A jurisdição. como expressão do poder estatal soberano, a rigor não 
comporta divisões, pois falar em diversas jurisdiçóes num mesmo Estado 
significaria afirmar a existência. aí, de uma pluralidade de soberanias, o 
que náo faria sentido; a jurisdiçáo é, em si mesma, tão una e indivisivel 
quanto o próprio poder soberanoz46. 

Ante tais assertivas, indaga-se: como seria possivel o respeito a unidade da 

jurisdição com o ajuizamento de duas a~óeS perante órgãos jurisdicionais distintos I 

a civil e a penal I referentes a um mesmo fato gerador? 

A primeira premissa seria a de que a decisão no âmbito cível deve estar em 

consonância com a proferida no criminal, e vice-versa, pois a jurisdição é una e suas 

decisões não podem ser conflitantes, não SÓ por motivos de segurança jurídica, 

como também pelo respeito a0 próprio prestígio da Jurisdição. 

Carlos Roberio Gonçalves entende que, 

Como na maioria das vezes o ilícito penal é também ilicito civil, porque 
acarreta dano ao ofendido. pode ser apurada a responsabilidade penal do 
nyeriio rio jii izo cririiitial e, coiicotiiitnnleiiit.rite, a rospotis;il>ilidn~Ic civil, tio 

juizo civel. Uma vez que nos dois juizos haverá pronunciamento judicial a 
respeito do mesmo fato, corre-se O risco de se ter duas decisões 
conflitantes: uma afirmando a existência do fato ou da autoria e a outra 
negando; uma reconhecendo a ilicitude da conduta do réu e a outra a 
licitude7". 



A ação de responsabilidade civil e a de responsabilidade penal tramitam ao 

mesmo tempo, com parcial independência, pois uma área do direito não pode 

apresentar decisão contrária a de outro ramo, sob pena de desprestigio da jurisdição 

ao apresentar decisões dispares sobre o mesmo fato a ela submetido. 

Conforme ensinamento de Edilson Mongenot Bonfim. a independência entre a 

jurisdição penal e a civil é mitigada, pois, 

Conforme mencionado, o sistema adotado pelo legislador pátrio é o da 
separação (ou independência) entre os juizos penal e cível. Contudo, o 
legislador o adotou de forma mitigada, uma vez que a separação não e 
completa, havendo pontos de interação (efeitos transcendentes) entre as 
decisões proferidas por um ou outro 

Ao se reconhecer a existência de pontos de conexão entre os juízos cível e o 

criminal, têm-se as observaçóes de Carlos Roberto Gonçalves sobre o mecanismo 

criado pelo direito destinado a promover a interação entre a jurisdição civil e a penal: 

[ . . . I  mecanismo este composto de dispositivos legais encontrados no 
Código Civil (arl. 935). no Código Penal (art. 91, I), no Código de Processo 
Penal (arts. 63 a 68), no Código de Processo Civil (art. 475-N, 11) e 
destinados a evitar a ocorrência de decisões que não se c~m~atibilizam~~~. 

Para compreender esse mecanismo, é necessário analisar cada um desses 

dispositivos. 

0 artigo 935 do Código Civil prevê que a jurisdição civil independe da penal, 

pois, caso tenha sido discutida a questão atinente ao fato e ao autor do crime, não 

mais poderá ser objeto de questionamento no juizo cível, ocorrendo aqui o que 

Carlos Roberto Gonçalves chama de autonomia relativa. 

Conforme entendimento de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, 

A coisa julgada penal não interfere na área civil. Absolvição do réu no 
processo penal. por exemplo, não significa automática liberação de 

na esfera civil. O direito penal exige a culpa em sentido estrito 
para a condenação, enquanto o direito civil pode sancionar o devedor que 
tenha agido com culpa, ainda que no grau mínimo. Assim, pode o réu ser 

YX BONFIM. M~,,~~, ,<,~ Curso de Processo Penal. 3. cd. S5o Paulo: Saraiva. 2008. p. 201. 
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absolvido no processo penal por falta de provas (CPP 386 VI) e responder 
ação civil e ser condenado a indenizar o mesmo falo250. 

Já o artigo 91, inciso I, do Código Penal dispõe sobre o efeito da condenação 

criminal para tornar certo O dever de indenizar o dano causado pela conduta 

criminosa, em consonância Com o artigo 63, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, que reconhece o direito de a vitima, após o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, promover a execução da respectiva sentença penal no 

juizo cível. Esta sentença penal condenatória é reconhecida como título executivo 

judicial no artigo 475-N, inciso 11, do Código de Processo Civil. com a redação dada 

pela lei n." 11.232 de 2005. 

A execução a que se faz referência tem por base o que dispõe o artigo 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação alterada pela lei n.O I 1.719, 

publicada pelo Diário Oficial da União em DOU 23.06.2008, prevendo que o juiz 

criminal, ao proferir a sentença penal condenatória, fixa o mínimo de reparação do 

dano sofrido pela vitima da infração penal. Ocorre essa apuração num valor 

representativo em algumas hipóteses, OU seja, no âmbito penal não se examina 

pormenorizadamente O r7UantUm a vitima lesionada pela infração penal deve 

perceber, pois a maior preocupa~ão fIeSSe tmmento é apuração da infração penal e 

a quantificação da pena a ser aplicada ao autor dessa infração. 

Dessa forma, no processo civil será feita a liquidação por artigos, ou por 

arbitramento, para mensurar realmente o dano sofrido pela vítima e fixar o valor da 

reparação civel. 

Na observação de Alexandre Mota, a vítima tem a faculdade de, por meio da 

sentença penal condenatória, pleitear junto a0 juizo cível sua reparação, ou pode 

diretamente procurar a justiça civil para obter reparação. 

~ o g o ,  pode-se concluir que a lei n." 11.709, que alterou o art. 397, IV, do 
CPP, adotou o sistema da separaçáo parcial das instâncias. Isso porque 
continua a vitima com a escolha de ir ao juizo civil pleitear sua indenizaçáo, 
independentemente da açáo penal, conforme o disposto no ar!. 64 do 
C P P ~ ~ ' .  
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A fixação do mínimo reparatório do dano criminal depende de provocação da 

vítima, de seus familiares ou do Ministério Público, em razão do principio 

constitucional da inércia da jurisdição. No entanto, seria violado não só o principio da 

inércia da jurisdição, mas também O contraditório e a ampla defesa, conforme 

observa Alexandre da Mota que, 

Ao se permitir que o juiz fixe a indenização de oficio, sem requerimento do 
Ministério Público ou da vitima ou dos familiares dela, suprime-se o direito 
do réu ao contraditório e à ampla defesa, suspreendendo-o com 
condena ão a prestação pecuniária que não foi objeto de discussão no 

'i52 processo . 

Como se disse, o direito penal demonstra sua nova tendência de reparar o 

dano sofrido pela vítima de crimes. Convém, a propósito, examinar a legislação 

recente que trata desse assunto. 

Em 1995, foram regulamentados pela Lei n." 9.099, de 26 de setembro de 

1995, 0s Juizados Especiais Civil e Criminal com o intento de solucionar 

rapidamente as ações relacionadas a questões cujo valor, na área cível, não 

ultrapasse 40 salários mínimos, ou, no âmbito criminal, os crimes de menor potencial 

ofensivo. Nesse contexto, surge O artigo 89 dessa lei, instituindo a suspensão 

condicional do processo, que apresenta Um benefício aplicável a diversas condutas 

criminosas, desde que observados os requisitos legais, 

Nota-se que a Lei n." 9.09911995 objetivou também garantir a reparação do 

dano. Conforme demonstra o Cezar Roberto Bitencourt, 

Uma das grandes preocupações estampadas nessa lei que cria os 
Juizados Especiais Criminais está na reparação do dano. tanto que prevê, 
inclusive, a necessidade de O responsável civil comparecer às audiências 
preliminar (art. 72) e de instruçáo e julgamento (ati. 78). Finalmente, um 
diploma legal que se Preocupe com O primo pobre da complexa relação 
processual criminal, a vitima. 
A reparação civil surge aqui como uma obrigação natural decorrente da 
realização da infração penal. Quando o responsável civil for outro que não 
o autor da infração penal, aquele devera ser cientificado para comparecer à 
relação processual e assumir o seu ônusZs3. 

!v AI<A,j.,O, Alcx:lii~li.c M~,,;, ~~;i~i(l;ii~ ilc. Kevisla 1 0 1 1  de Direito Pcnnl e Prorcsso I1rii;il. ~ > ~ ~ ~ i ~ ,   AI^^^^. 
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Conclui  o autor que, 

No entanto, quando o próprio acusado for o responsável civil, e essa será a 
regra, terá como primeira condição para obter a suspensão do processo a 
obrigação de reparar o dano, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. Não 
mais se admitem os tradicionais atestados de pobreza, de tão triste 
memória, que tinham força liberatória da responsabilidade civil. A 
tradicional complacência dos magistrados brasileiros na exigência de 
reparação do dano esta a exigir uma nova postura, tanto em respeito ao 
direito da vítima, que agora vem assegurado nessa lei, como também com 
sentido politico-criminal, como a primeira e mais importante condição para 
conceder o afastamento sumário do strepitus fori(art. 89. §Io, 

Com a alteração feita no Código Penal pela lei n." 9.268, de 1.' de abril de 

1996, demonstra-se também a preocupação em amparar a vi t ima d e  conduta 

criminosa, a o  alterar o instituto da suspensão condicional da pena, passando a exigir 

do condenado a reparação do dano causado para que se conceda o beneficio, 

conforme dispõe o artigo 78 do Código Penal. 

0 Código Penal, posteriormente, foi  alterado pela Le i  n." 9.714, d e  25 de 

novembro de 1998, pela "Lei da Penas Alternativas". Na nova redação do artigo 45, 

§i0, do Código Penal, prevê-se que 

A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro a vitima. a seus 
dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de 
importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário minirno nem 
superior a 360 salários minimos. O Valor pago será deduzido do montante 
de eventual condenação em açâo de reparação civil, se coincidentes os 
beneficiarios. 

Sobre a fixação dessa prestação PeCuniária, Fernando de Almeida Pedroso 

comenta que "O valor da prestação pec~niária há de ser estabelecido atentando-se, 

sobretudo, para a magnitude d o  gravame P a t r i m ~ n i a l  experimentado pela vítima o u  

Explicando o abatimento dessa pena pecuniária da sentença condenatoria no 

âmbito civil, Fernando de Almeida Pedroso esclarece que: 

? í ~  DITENCOUR~, ccLar R ~ l ~ ~ ~ r i o .  Tratado de Direito I'enal. Pai-ie geral. 14. cd. São Paulo: S:ir;iiv;i, 2009. v.  
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O abatimento do valor pago como prestação pecuniária somente 6 possível 
do total devido e proclamado em condenação prolatada em ação de 
reparação civil, como explicitamente edita a lei. Desse modo, a 
compensação de valores afigura-se incabivel se houver, nos dominios 
civeis. transação e compensação entre as partes quanto aos valores 
devidos. em primeiro lugar porque o texto legal restringiu a possibilidade da 
dedução apenas diante de sentença condenatória na ação civil de 
ressarcimento e ainda porque, tendo os interessados convencionado 
determinado valor. judicialmente homologado, têm-se que nele já 
consideraram o gravame econômico determinado na sentença 

Existem outras formas de reparação da vitima, como ocorre no disposto do 

artigo 16 do Código Penal, que prevê a hipótese de arrependimento posterior como 

causa de redução de pena. Nesse sentido, São OS comentários de Renata Jardim e 

Rodrigo Oliveira: 
O art. 16, por sua vez, prevê o arrependimento posterior. Trata-se, como se 
sabe, de uma causa de redução de pena (de um a dois terços) aquele que, 
antes do recebimento da denúncia e antes da prolação da sentença, aplica- 
se a atenuante genérica do art. 65, 111, 

Como bem lembram Renata Jardim e Rodrigo Oliveira, o art. 83, inciso Iv, do 

Código Penal, "estabelece a reparação do dano enquanto condição para concessão 

do livramento condicional, Salvo a efetiva impossibilidade de fazê-lo", trazendo ainda 

a tona a regra prevista no artigo 312, §sO, que "permite a extinção da punibilidade no 

crime de peculato culposo quando a reparação do dano der-se antes da sentença 

i r recorr íve~"~~~. 

Ressalta-se que o Código de Trânsito Brasileiro também segue a tendência 

de resguardar a reparação do dano à vitima de crimes cometidos na direção de 

veículo automotor, pois, em seu artigo 297, dispõe sobre a multa reparatória como 

forma de pena substitutiva, que não Se confunde com a prestação pecuniária das 

penas previstas no Código Penal. Nesse sentido, Fernando de Almeida 

Pedroso comenta que: 

Cumpre ainda distinguir a Sanção consistente em prestação pecuniária da 
multa reparatória que previu O Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 
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297 como pena substitutiva. A multa reparatória tem sede determinada e 
particularizada para sua aplicação, pois somente é possível nos delitos de 
trânsito, pressupondo ainda danos materiais causados a outremz5'. 

A multa reparatória é também chamada de pena substitutiva do Código de 

Trânsito Brasileiro, conforme esclarece Ricardo Antonio Andreucci: 

Essa multa reparatória é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, tendo 
caráter eminentemente de sanção civil, visando a reparação dos danos 
causados pelo ilícito penal. 
Pode ser requerida pela vítima ou seus sucessores e será fixada pelo juiz 
no momento da sentença condenatória, em dias multa. nos parâmetros 
fixados pelo 51 .O do acima citado. 
A multa reparatória não impede a propositura da ação civil ex delicto pela 
vítima ou seus sucessores, visto que, a teor do 53." do art. 297 do Código 
de Trânsito Brasileiro, seu valor será descontado na indenização civil do 
danoz6'. 

Como se esta a tratar da açáo civil ex delict, parece pertinente trazer à tona 

os comentários de Renata Jardim e Rodrigo Oliveira que ressaltam a existência, no 

Código de Processo Penal, de meios de a vítima buscar seu ressarcimento de danos 

com base nos artigos 63 a 68, que se refere à açáo civil ex delict, prevendo ainda 

mecanismos assecuratórios dessa reparação, como o sequestro de bens previsto no 

art. 125, a hipoteca legal, no ar?. 134, 0 arresto de imóvel, no art. 136 e o arresto de 

bens móveis, suscetíveis de penhora, no art. 137, todos do Código de Processo 

Penal. 

Cabe lembrar que essas medidas serão autuadas em separado, e OS autos, 

quando da elaboraqáo da sentença penal condenatória, remetidos ao juízo civil para 

propositura da execução civil, conforme dispõe o art. 143, do Código de Processo 

Penal. 

Assim, a vítima do crime, por meio de um advogado, tem a faculdade, 

independentemente da açáo penal, de ajuizar uma ação de conhecimento na 

espécie condenatória contra O autor da conduta criminosa, objetivando obter uma 

sentença a seu favor para ver reparado 0 prejuízo. Nesse caso. estaria diante da 

apuração da responsabilidade civil. 

? < , J  Plil>l~oSO, ~:ciil~lrl~~,l <ic Alriicicl;~. Uircito Penal. Parte gcriil. 4. cd. S5i1 ~>;iiiIii: MCI,,~~~,. 2 0 0 ~ .  727. 
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5.3 - A responsabilidade do Estado brasileiro pelas vítimas de crimes 

A atuaçáo do Estado se dá por três tipos de funções, pelas quais se reparte o 

poder soberano estatal: os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Frequentemente, fala-se em responsabilidade da administração pública, pois, 

conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a responsabilidade dos Poderes 

Legislativo e Judiciário se dá em Casos excepcionais, em suas palavras: "Fala-se, no 

entanto, com mais frequência, de responsabilidade resultante de comportamentos 

da Administração Pública, já que, com relação aos Poderes Legislativo e Judiciário, 

essa responsabilidade incide em casos ex~epcionais"'~'. 

Esclarece a autora que o correto é afirmar existir responsabilidade do Estado, 

em vez da responsabilidade da administração pública, quando comenta que "A 

capacidade é do Estado e das Pessoas jurídicas públicas ou privadas que o 

representam no exercício de parcela de atribuições estatais. E a responsabilidade é 

sempre civil, ou seja, de ordem pec~n iá r i a "~~~ .  

A responsabilidade do Estado pode ser contratual, nos casos de contratos 

administrativos, e extracontratual, nos casos de atOS praticados pela administração e 

seus agentes. 

Essa responsabilidade se diferencia da civil do direito privado, pois O Estado 

responde por atos jurídicos, aios ilicitos, comportamentos materiais ou de omissão 

do Poder público. Conforme Sylvia Zanella Di Pietro, "A responsabilidade patrimonial 

pode decorrer de atos jurídicos, de atas ilícitos, de Comportamentos materiais ou de 

omissão do Poder 

Hely Lopes Meirelles ressalta que "Responsabilidade civil da Administração é, 

pois, a que impõe a Fazenda Pública obrigação de compor o dano causado a 

terceiros por agentes públicos, no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de 

distinta da responsabilidade contratual e da 

"91 DI I , l E l . , ~ ~ ) ,  ,,,,;ir,;i ~ g l \ , i ; ~  %ancll;i. I>ireito tidministrativo. Sal> P;iulo: Ail;is. Z O I O .  1,. 642, 

'6' D1 P I E 1 . l ~ ~ j ,  ~ q l \ , i ; i  %anclla. I>ireito Adniinistrnlivo. S50 1':iulr): Ail;is. 2010. p. 642. 
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Pela premissa de que todas as pessoas estão sujeitas a ordem jurídica, 

ocorrendo lesão a uma delas, o autor da lesão tem o dever de repará-lo. Assim 

expl ica Celso Antônio Bandeira de Mello explica: 

Um dos pilares do moderno Direito Constitucional é, exatamente, a 
sujeição de todas as pessoas, públicas ou privadas, ao quadro da ordem 
jurídica, de tal sorte que a lesão aos bens juridicos de terceiros engendra 
para o autor do dano a obrigação de repará-lo265. 

Esclarece o autor que a responsabilidade do Estado deve obedecer a 

princípios próprios, dada sua peculiaridade e posição jurídica que, por sua vez, 

p o d e m  causar  danos  mais  intensos do q u e  o s  causados pelos particulares. Em suas  

palavras, "As funções estatais rendem ensejo a produção de danos mais intensos 

que os suscetíveis de serem gerados pelos particulares. As condições em que 

podem também são distintas"266. 

Embasando esse entendimento, Bandeira de Mel lo  leciona que, 

Com efeito: seja porque os deveres públicos do Estado o colocam 
permanentemente na posição de obrigado a prestações multifárias das 
quais náo se pode furtar, pena de ofender o Direito ou omitir-se em sua 
missáo própria, seja porque dispõe do uso normal de força, seja porque 
seu contato anímodo e constante com os administrados lhe propiciam 
acarretar prejuizos em escala macroscópica, o certo é que a 
responsabilidade estatal por danos há de possuir fisionomia própria, que 
reflita a singularidade de sua posição juridica. Sem isto, o acobertamento 
dos particulares contra OS riscos da ação publica seria irrisório e por inteiro 
insuficiente para resguardo de seus interesses e bens juridicos'". 

O autor traz ainda alguns fundamentos muito interessantes quanto à 

responsabil idade do Estado, veja-se: 

Ademais, impende o b s e ~ a r  que os administrados não têm como se evadir 
ou sequer minimizar os perigos de dano provenientes da ação do Estado, 
ao contrário do que sucede nas relações privadas. Deveras: é o próprio 
poder Público quem dita os termos de sua presença no seio da 

266 13,,,NDElRA I>E MELI,(), Celsri Ant6nio. Curso de Direito Administrativo. ?h. cd. S i r i  P;iulo: M;ilhciros 
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coletividade e é ele quem estabelece o teor e a intensidade de seu 
relacionamento com os membros do corpo 

Complementando: 

Finalmente, é de lembrar que os danos causados pelo Estado resultam de 
comportamentos produzidos a titulo de desempenhar missões no interesse 
de toda a Sociedade, não sendo equânime, portanto, que apenas algum 
arque com os prejuizos por ocasião de atividades exercidas em proveito de 
todosz6'. 

Essa responsabilidade do Estado está também embasada na adoção 

constitucional do Estado de Direito, como bem assevera Bandeira de Mello: 

Parece-nos que a responsabilidade do Estado. desde o advento do Estado 
de Direito, sob o ponto de vista lógico poderia independer de regra 
expressa para firmar-se, bem como dispensar o apelo a normas de Direito 
Privado para lhe servirem de socorro. 
Segundo entendemos, a idéia de responsabilidade do Estado é uma 
consequência lógica inevitável da noção de Estado de Direito. A trabalhar- 
se com categorias puramente racionais, dedutivas, a responsabilidade 
estatal é simples corolário da submissão do Poder Público ao ~ireito'". 

O artigo 37, § 6 O ,  da Constituição da República dispõe que "As pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra O responsável nos casos de dolo ou culpa", 

demonstrando que o legislador constituinte originário orientou-se pela doutrina do 

Direito Público, adotando a responsabilidade objetiva do Estado, sob a modalidade 

de risco administrativo, conforme comentário de Hely Lopes: 

O 56' do ari. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, 
e, abandonou a privatistica teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela 
doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da 
Administraçáo, sob a modalidade do risco administrativo2". 

' ' , " U A ~ l > ~ ~ ~ ~  MEL[.(). Cclso Aiiii^iiiio. Ciirsu rIç 1)ireito Adiiiiiiistraiivo. 20.  cd. Siio P:iiiIi>: M;illiciriis 

200'). p. 9x7. 
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Ao falar em risco administrativo, o autor quis demonstrar que: 

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano 
do só ato lesivo e injusto causado a vitima pela Administração. Não se 
exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta 
a lesão. sem o concurso do lesado272. 

O Estado responde sem a necessidade de prova de dolo ou culpa por danos 

que cause a terceiros, ou por seus agentes. Existe a possibilidade de o Estado 

responder por omissão, porém não objetivamente, o que significa dizer que é 

indispensável a ocorrência de dolo ou culpa pela Administração Pública para que 

esta responda civilmente em razão de omissão de atos a que está obrigada por lei, 

conforme Hely Lopes: 

Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação 
ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a 
Administração por aios predatórios de terceiros, nem por fenômenos 
naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes 
atos e fatos estranhos a atividade administrativa observa-se o princípio geral 
da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou impericia da 
realização do serviço público que causou ou ensejou o dano. 

O que se extrai dos ensinamentos de Hely Lopes é que a Administração 

Pública, diante de condutas de seus agentes que causem dano a outrem, responde 

objetivamente por meio da Fazenda Pública, ou seja, independentemente da ação 

ou omissão ser dolosa ou culposa. Mas, se a lesão causada a terceiros decorrer de 

omissão do Estado, este responderá desde que comprovada a existência de dolo ou 

culpa. 

Nesse sentido, cumpre trazer a explicação de Bandeira de Mello sobre a 

ausência do que se caracteriza como omissão do Estado: "Em suma: a 

ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, 

basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em 

agravo dos administrados". FALTOU A CITAÇÃO 
Celso Antônio Bandeira de Mel10 demonstra que a responsabilidade por 

inação do Estado se dá na forma subjetiva 



Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (O 
serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se 
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito. se o Estado não agiu, 
não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E. se não foi o autor, só 
cabe responsabifizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto e: só faz 
sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha 
obstar ao evento lesivo273. 

Visualiza-se, assim, a responsabilidade do Estado pelos danos causados as 

vítimas de infrações penais, que não são protegidas por um sistema de segurança 

pública adequado aos padrões que se espera de eficiência capaz de impedir o ato 

lesivo, configurando a negligência, impericia: 

Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal. a simples 
relação entre ausência do Serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com 
efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso 
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo 
mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao 
Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria 
a extrai-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de 
qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a 
culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do 
dano, ou então o dolo. intenção de omitir-se. quando era obrigatório para o 
Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de 
obstar ao evento lesivo. Em uma palavra: e necessário que o Estado haja 
incorrido em ilicitude, por náo ter acorrido para impedir o dano ou por haver 
sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao 
padrão legal exigive~'~~. 

Relacionando-se essa compreensão doutrinária ao que entendem nossos 

Tribunais e a Lei Maior, pois O artigo 144 dispõe que "A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos [...I", tem-se que o Estado responde pelos danos causados as vitimas de 

infrações, quando não oferece, por exemplo, o policiamento que obedeça a certo 

padrão de eficiência suficiente para impedir a infração e suas consequências as 

suas vitimas. 

O mesmo entendimento se aplica a ausência legislativa necessária para se 

efetivar o que preceitua O artigo 245 da Constituição, que prevê assistência aos 

herdeiros e dependentes de vítimas de ciinles ~O~OSOS,  como se vê: "a lei disporá 

2 7 '  R A N D E ~ ~ c ~  I)I MEI.L(), Celso Anifî >iii». Curso de Dirciio Adniinistrativo. 26. c i l  S5o I'aiilo: M;ilhcirr>.;, 

2009. p. 1002. 
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sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos 

herdeiros e dependentes carentes de pessoas vit imadas po r  crime doloso, sem 

prejuízo da responsabilidade civil do autor do delito". 

Comentando o artigo 245 da Constituição da República, Ives Gandra Martins 

argumenta que 

O principio do art. 245 é. indiscutivelmente, positivo. Sua prática, todavida, 
descepcionante, a medida que a lei ainda não foi editada nove anos após a 
promulgação da Constituição e nenhum mandado de injunção ou ação de 
inconstitucionalidade por omissão foram propostos para obrigar o 
legislativo a produzi-la. Dessa forma, os herdeiros e dependentes das 
pessoas que forem vitimadas por crimes dolosos, por falta de segurança 
pública e por omissão do Estado. que não destina verbas necessárias a 
esse setor, continuam sem qualquer assistên~ia~'~. 

Complementa o autor: 

São funçóes essenciais do Estado ofertar segurança pública interna e 
externa, administrar a justiça, prestar bons serviços de saúde, educação, 
previdência e assistência social. Seis dessas funções sáo privativamente 
exercidas pela Federaçáo brasileira (segurança pública. administração de 
justiça. saúde. educação, assist6iiciu a providôricia social). O Poder 
Judiciário é o melhor dos tr6s poderes.Menos por falta de elemento 
humano e mais por falta de recursos que os detentores do poder não 
destinam a tais atividades, mais preocupados em gastar mal os mais de 
duzentos bilhões de dólares que a sociedade brasileira oferta em tributos 
todos os anos as entidades federativas. Deter o poder é mais importante 
que prestar o serviço público, e a evidência. o dispositivo do art. 245 - que 
objetiva fazer justiça tardia em relação aos atingidos pela omissão do 
estado - contém um comendo de somenos importância para os políticos, 
especialistas em fazer política pessoal co mentalidade distrital. Por essa 
razão, não pensam nos de;Fndentes das pessoas que foram destituídas 
da vida por culpa do Estado . 

Analisando esse m e s m o  disposit ivo constitucional, Alessandra Orcesi Pedro 

Greco observa que o Estado tem responsabilidade civil pelas vitimas de infrações, 

haja vista se r  seu  dever zelar pela segurança e proteção dos indivíduos. como se vê: 

Diante do disposto constitucionai, temos, aqui no Brasil, a possibilidade de 
a vítima ser ressarcida pelo Estado, pois, se a ele compete a segurança e 
proteção dos cidadãos, cobrando, inclusive, tributos para isso, nada mais 
justo que os indenize quando vitimados por criminosos. 

" 5  MART~NS, lvcs Gandra da Silva.: BASTOS. Celso Rihcirri. Coiiientários a Constituisiio do firasil, 
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Este sistema é adotado nos Estados Unidos, no México e na França277. 

N o  tocante a atividade legislativa, existe a possibil idade de o Estado s e  

responsabilizar civilmente por danos que venha a causar a determinadas pessoas. 

Conforme ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:. 

Com relação as leis de efeitos concretos, que atingem pessoas 
determinadas, incide a responsabilidade do Estado, porque, como elas 
fogem as características da generalidade e abstração inerentes aos atos 
normativos, acabam por acarretar Ônus não suportado pelos demais 
membros da coletividade. A lei de efeito concreto, embora promulgada pelo 
Legislativo, com obediência ao processo de elaboraçáo das leis, constitui, 
quanto ao conteúdo, verdadeiro ato administrativo. gerando, portanto. os 
mesmos efeitos que este quando cause prejuízo ao administrado, 
independentemente de consideraçóes sobre a sua constitucionalidade ou 

278 não[ ... ] . 

Esta responsabilidade do Estado se vê presente em relação as espécies de 

legislação constitucional de eficácia limitada que, conforme dizeres de Pedro Lenza, 

São normas que, de imediato, no momento em que a Constituição é 
promulgada, não tem o condão de produzir todos os seus efeitos, 
precisando de uma lei integrativa infraconstitucional. São, portanto, de 
aplicabilidade mediata ou reduzida, ou, segundo alguns autores, 
aplicabilidade  lif ferida^'^. 

0 que está se  afirmando é que a norma constitucional do artigo 245 d a  

Constituição da República, que trata do apoio a familiares e dependentes de 

pessoas vít imas de crimes dolosos, é norma de eficácia limitada, ainda não 

regulamentada, conforme Já exposto, razão pela qual s e  afirma a possibil idade de 

responsabilizar o Estado civilmente pela ausência legislativa, que acaba por causar 

danos a pessoas determinadas. 

A responsabilidade d o  Estado SQ mostra prosonte n o  cenário nacional, pois 

existe um sistema arrecadatório de tributos a movimentar a máquina do governo 

que, por  sua vez, seria a pessoa incumbida d e  proporcionar a dignidade d a  pessoa 

humana, reflexa em diversos direitos e garantias fundamentais a que todos o s  

-- -- - -- - -- 
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cidadãos brasileiros e estrangeiros, aqui residentes ou de passagem, têm direito 

como pessoas humanas que são. 

No próximo tópico, será examinada a lei de proteção às vítimas e 

testemunhas de crimes, que se encontrem ameaçadas ou sob perigo de ofensa às 

suas integridades física e psicológica. 

5.4 - O SISTEMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA A VITIMA E A TESTEMUNHAS 

O Brasil possui um programa de proteção a vítimas e a testemunhas 

ameaçadas que, conforme introdução histórica trazida no próprio programa de 

proteção, teve seus primeiros movimentos em 1996 com o Programa Nacional de 

Direitos Humanos, cuja previsão se deu no capítulo "Luta contra a Impunidade". 

Dois anos após, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos assinou com o 

Governo de Pernambuco convênio pioneiro, coordenado pela organização não 

governamental "Gabinete de Assessoria Jurídica e Organizações Populares" 

(GAJOP), chamado "Provita", "[ ... 1 um Programa de proteçáo a vitima e a 

testemunhas baseado na idéia da reinserçáo social de pessoas em situação de risco 

em novos espaços comunitários, de forma sigilosa e contando com a efetiva 

participação da sociedade civil na construção de uma rede solidária de proteção". 

Esse programa foi adotado Por mais dois Estados, em 1988, pela Bahia e 

pelo Espírito Santo. Posteriormente, em 13 de julho de 1999, houve a 

institucionalizaçáo desse processo, com advento e promulgação da lei no 9.807, 

estabelecendo normas para a organização de programas estaduais destinados às 

vitimas e testemunhas de crimes. 

O procedimento para a inclusão nesse regime se da por meio de solicitação 

da vitima ou da testemunha a autoridade policial, ao Promotor de Justiça ou ao Juiz 

de Direito, podendo ser dirigida, inclusive, aos demais órgãos públicos ou privados, 

com atribui@o de defesa dos direitos humanos, sendo possível, ainda, que a própria 

autoridade policial, o representante do Ministério Público, o Juiz de Direito e os 

órgãos de proteção e defesa dos direitos humanos podem requerer a medida 

protet;va ao órgão axecutor. Tem como requisitos imprescindíveis que a pessoa a 

ser protegida, vítima ou testemunha, aceite a proteçã0, mantenha sigilo das medidas 

adotadas, cumpra as normas prescritas pelos Órgãos de proteção e tenha 



compatibilidade de personalidade e conduta. Além disso, não pode estar cumprindo 

pena, nem sob prisão cautelar. 

A proteção pode ser concedida por dois anos e, em casos excepcionais, 

prorrogada. Critica-se a fixação desse prazo sob o argumento de que a proteção 

deveria perdurar enquanto existir a ameaça. Nesse sentido, Ricardo Antonio 

Andreucci considera que "A proteção oferecida pelo programa não deveria prever 

um tempo máximo e sim perdurar até a cessão dos motivos que a ensejaram, ou 

pela ocorrência de qualquer dos outros motivos elencados no artigo anteriofZs0. 

Esse artigo a que o autor faz referência prevê a exclusão da pessoa por pedido 

próprio ou por decisão do conselho quando cessados os motivos ensejadores da 

proteção, ou quando o protegido agir com conduta incompatível com o programa. 

Outra crítica ao programa se refere a regra que dispõe que sua execução fica 

sujeita a disponibilidade orçamentária, conforme comenta Guilherme de Souza 

Nucci: 
Disponibilidade orçamentária: esta é outra disposição inconcebível. Uma 
pessoa ameaçada, dentro de um sistema que se pretenda sério e eficiente, 
não pode estar sujeita a disponibilidade orçamentária. Assim sendo, pode- 
se supor que, ainda que ameaçada seriamente, cuidando-se de crime 
grave. a testemunha fique ao desamparo - embora vigente a Lei 9.807199 
editada para garantir sua proteção - por falta de verba. Seria um arremedo 

1 de legislação . 

Nos comentários de Guilherme de Souza Nucci, verifica-se a análise da 

responsabilidade legislativa do Estado, discutida no tópico anterior, isso porque o 

autor entende que, em razão de o Estado ter a incumbência constitucional de 

garantir a proteção as vítimas de condutas criminosas, cabe a ele editar uma norma 

de proteção. Assim nota-se evidente desamparo da vítima até no que se refere à 

elaboração de normas jurídicas para Sua prOteçã0. 

A proteção prevista nessa lei se dá em âmbito nacional, por órgãos ligados à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal, podendo haver convênios com entidades 

não governamentais. 

O Governo Federal instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas e 

Testemunhas por meio do Decreto n." 3.158, de 20 de junho de 2000, que 

regulamenta o programa e dispõe sobre a atuação da Polícia Federal no âmbito do 

Ministério da Justiça. 

'nu ANDREUCCI, ~ i ~ ~ ~ ~ l ~ ,  ~ ~ i ~ n i « .  Legislaqiio Penal Espacial. 6. cd. São Paulo: Saraiva. 2009. ,,. 514. 
?n i  NUCCI, Guilhcriiic de Souza. Leis l'enais e l'rocesiuais Penais Comentadas. 4. ed. sà0 paiilo: ~ d i ~ ~ , ~ ~  
Rcvisln il<is 'Tsihonsis. 2008. P. 



6 - EXEMPLOS DE TRATAMENTOS LEGISLATIVOS, DOUTRINÁRIO E 

JURISPRUDENCIAL DIFERENCIADO DA V~TIMA: O IDOSO, A MULHER E AS 

V~TIMAS DE TORTURA 

Não ficaria completo este trabalho se não trouxéssemos a colação o exame 

de alguns casos de proteção de vítimas de condutas criminosas. As hipóteses em 

exame pautam-se pela vítima vista no plano da legislação e da jurisprudência. 

Como o objeto deste trabalho é a análise dos direitos fundamentais da vítima , 

no processo penal, ante a impossibilidade neste espaço de tratar de todos os tipos 

penais previstos no Estatuto do Idoso, Lei n." 10.741, de 2003, serão analisados os 

aspectos mais relevantes a proteção da vítima nos crimes dessa natureza e que, por 

suas características restringem OU afetam mais significativamente os direitos 

fundamentais da pessoa idosa. 

De inicio é possível afirmar que 0s direitos da pessoa idosa necessitam de 

maior atenção, pois, pela crescente perspectiva de longevidade das pessoas, em 

decorrência do avanço das ciências médicas, pelas facilidades tecnológicas e pela 

melhora da qualidade de vida, a cada dia uma parcela maior da população alcança 

esse patamar da vida. Acrescente-se que O maior motivo a embasar especial 

atenção pessoa idosa está no fato de ela ser detentora, como todos, de direitos 

fundamentais, reconhecidos na C0n~titui~ã0 da República. Isso significa dizer que 

sua dignidade como ser humano deve Ser preservada em razão de sua idade 

avançada, inclusive por ter contribuído com sua parcela de trabalho para a 

sociedade. 
O Estado brasileiro não cumpre uma política eficaz de proteção a pessoa 

idosa porém, paradoxalmente, possui uma das legislações mais avançadas a esse 

respeito, tanto no plano constitucional 1 artigo 230 da Constituição da República 



Federativa do Brasil I quanto no seara infraconstitucional, com a Lei n." 10.741, de 

l0 de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso. 

A Constituição da República, em seu art. 230. prevê a proteção da pessoa 

idosa como dever de todos, envolvendo a sociedade, a família e o próprio Estado. 

Este último com a obrigação' de oferecer amparo a pessoa com idade mais 

avançada, assegurando-lhe participação na comunidade bem como o respeito a sua 

dignidade. 

Na Revista de Jurisprudência, "A Constituição na visão dos Tribunais", um 

julgado interessante sobre o art. 230 chama a atenção pela importáncia que lhe é 

dada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao confirmar, em sua decisão, o 

dever de o Estado não só amparar as pessoas idosas, como também de Ihes 

assegurar sua participação na comunidade, defendendo ainda sua dignidade e bem- 

estar. Diz a ementa deste julgado: 

EMENTA: Processo Civil. Agravo de instrumento. Provimentos da 
aposentadoria. INPC 147%. 
I - è dever do Estado preservar e amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade. defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantido-lhe o direito a vida (art. 230 da CF). 
II - Há periculum in mora na falta do pagamento da aposentadoria e a 
fumaça do bom direito está também caracterizada, até porque o Superior 
Tribunal de Justiça, em decisão recente, considerou devido o percentual 
questionado. 
III -Agravo de instrumento improvido. 
(TRF - 5." Região. Ag. 92.05.02178/5€. Rel.: Juiz Petrúcio Ferreira. 2." 
Turma. Decisão: 2411 1/92. DJ 2 de 21/05/93, p. 19.307.)~~~.  

0 s  direitos da pessoa idosa encontram-se, a cada dia, mais em evidência, 

devendo toda a sociedade, e não só O Estado, oferecer amparo adequado as 

pessoas nessa faixa da vida. Nesse sentido, Ives Gandra Martins se posiciona: 

Os três elementos que conformam uma nação, a saber. a família (celula 
mater), a sociedade (O povo) e o estado (governo com poder sobre o 
território), têm o dever, isto é, a obrigação de amparar as pessoas idosas, 
que já deram sua contribuição à sociedade e estão aposentadas ou sem 
condições de trabalhar. 
O idoso a que se refere é aquele sem condições de auto-sustento, 
dependente, como o são as crianças na sua primeira infância ou os 
adolescentes que não trabalham, com o que tanto a própria família quanto 

'x? A coNsI.l~u,ç-o NA VISÃO DOS TRIBUNAIS, interpretação c julgados artiro por arligo. Brusilia, 
~ ~ i h ~ ~ ~ l  rcrional ~ , . ~ l ~ ~ ~ l  <ia I" RegiZn, Gahincie da Rcvista. São Paulo: Saraiva. 1997. 11. 1420. 



a sociedade e m  que s e  integram, ou o Estado. q u e  t e m  a obrigação d e  po r  
eles zelar, são  responsáveis po r  seu  bem-estar, devendo 

No plano Constitucional, nem todos os países trazem positivados os direitos 

da pessoa idosa. Na América do Sul, apenas Brasil, Peru, Uruguai e Venezuela 

preveem os direitos da pessoa idosa em suas constituiçóes. 

A Constituição do Peru prevê o dever da sociedade e do Estado de proteger o 

idoso; porém a proteção, no âmbito constitucional do Peru, é apenas formal, pois 

não é implementada por meio de lei infraconstitucional, conforme esclarece Ana 

Maria Viola de Sousa: "A proteção em relação a pessoa idosa, no âmbito 

constitucional do Peru, é apenas formal, constitui-se de normas escritas, porém não 

implementadas, impedindo sua efetividade em sua ap~icabilidade"~'~. 

No Uruguai, na Constituição de 1967, também se resguardam os direitos das 

pessoas idosas, porém essas normas dependem de regulamentação como ocorreu 

no Peru. Já na Venezuela, a Constituição dispõe sobre a proteção do idoso, tendo 

este Estado legislação mais ampla e adequada, conforme esclarece a mesma 

autora, Ana Maria Viola de  ousa'^^. 
Na América Central o cenário ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  não é muito animador, pois 

apenas Cuba traz em sua Constituição da República, datada de 1976, a proteção 

pessoa idosa ainda que de forma bastante restrita, pois o Estado só interfere em 

beneficio do idoso de forma subsidiária. O mesmo ocorre na América do Norte, que 

é formada pelo Canadá, Estados Unidos e México, onde apenas este último prevê 

em sua Constituição a proteçáo do idosozB6. 

2X' BASTOS, cc l so  Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários i constituição do Brasil. 2. cd. 
Sno paulo: Saraiva, 2000. p. 1109. coniplemcntando 0 autor: "0 princípio. todavia, c salutar. Além da 
jntcgraCã0. assc.gurnndo-se sua participaqáo na comunidade, dcveni a fàinília. a sociedade e 0 Estado defender 
sua lligniciuc~e c heili-estar, para que os últiinos anos d i  sua vida. norinzilinente coiii niais problemas de saúde, dc 
isl,lailicn,o c rca~izaçõcs. scjiiiii coiiipciisados por uin atiihiente ein que se possa sentir ainda úti l  c neççssiirio. 
H ~ , ~ , , ~  por hçiii e para tanto o coiistiluinlc rea l~ar  a nccissidadc de dclcsa dc sua dignidade c heiii-estar, coiiio 
forma de o j(joso pçssoa relevante na solidariedade que deve existir entre as pessoas, sem exçec;áon, 

~X"S()US/\, Maria Viola de. Tutela jurídica do idoso a assistência e a convivência faniiliar. Campinas, 
SI': Alíiic;~. 21104. [i. ?h. 

2x5 SOUSA, Maria Viola de. Tutela jiirídica do idoso a assistência e a convivência familiar. Calnpinas, 
SP: ,4,1ínca, 2004, p. 26 e 27. Esclarece que: "Na Venezueia, houve a implementa$ão em 24 de ma40  de 20013. 

a qucst~o do idosu de rnancira mais ampla para atender as realidades sociais daquele Estado". 

'""oUSA. ~~~i~~ Viola de. Tutela jurídica do idoso a assistência e a convivência familiar. Campinas, 
SP: A ~ ~ ~ ~ ~ .  2004, ,,. 27, esclarecendo que: "A Constituic;ào Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 5 de 
hvcrciro de 1()17, coili slizi~ inoililicayírcs postcriorcs até 22 de agosto de 1996. no Título Sexto - do Trabalho c 
da prc,,i~~,iciii ~ ~ , ~ i ; ~ l ,  c i ~ ~  scti ;irtigri 123 dctcriiiiii;i quc todii pcsscia te111 direito ii iiiii trahnlho (ligllii 
soc~~i~iiicilte útil. proiiiovciidi> ;i criay5u de ciiiprcgos c a orgiiiiir;içáo social p:ii.;i 11 Iriihalh(i conloriiic lei. [:iii 



Os países que compõem o continente africano não tratam, em seus textos 

constitucionais, da proteção a pessoa idosa. 

Em relação aos países europeus, apenas Espanha, Itália, Portugal e Suíça 

trazem positivada em seus textos constitucionais a proteção do idoso2". 

No tocante aos vários países que compõem a Ásia, apenas a China, em seu 

documento constitucional, faz menção aos idosos288. Enquanto isso, segundo a 

mesma autora, nenhum dos países da Oceania apresenta em suas constituições 

menção a proteção do idoso. 

Conforme análise nas folhas anteriores, a pessoa humana e detentora do 

direito fundamental a vida, e diga-se, vida digna como postulado de um Estado 

Democrático de Direito que, por meio de diversos mecanismos, deve assegurar a 

efetivação, a tutela e a concretização desses direitos. 

Nesse sentido, ressaltando a abordagem do tema, mas sob o ponto de vista 

de Celso Antônio Pacheco Fiorillo, entende-se que 

U m a  vida com dignidade reclama a satisfaçáo dos valores (mínimos) 
fundamentais descritos n o  art. 6.' da Constituição Federal, de forma 
a exigir do Estado que sejam assegurados, mediante o recolhimento 
dos tributos, educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, lazer, 

seu inciso XI. a seguridadc social se organizará seguindo os critérios de cobertura aos acidentes, doenGas 

profissionais, à inateriiidade, à aposentadoria, à invalidcr. à velhice c à morte". 
"' SOUSA, Aiia Maria Viola de. Tutela jurídica do idoso a assistência e a convivência familiar. Campinas, 
SI? Alíiie:~, 2004, p. 27. eI~ci(Iiii idri ii iilllorii ilue. na ~spii i ihi i i  "A prei>c~ipii(;iiii crtin r i  idoso que se rLI1ç1c nil 
Consiituiçào Espaiihrila dcnionstra a inlingáo de sua inclusuil total no incio social. valorizando-o eiii sua 
dignidade conio ser Iiumano capaz de ainda contribuir no desenvolvimento da sociedade". Sendo que. em relação 

IGIia, "A C»nstiiuiç5« da República Italiana, aprovada em 1947, previ. em scu art. 38 uma forte preocupa~no 
c iv i l  c inoral para pirnniir ao cidadio sem c«ndições para o trahalho ou uiiia vida digna, decorrente de fatores 

;icidcnics, doencas, iiivalidcz, iiiaiividade involunliriii i idosris, a assisl3ncia prcvideiicitíria e social". Em 
relac;áo a port\lgal, acrisceiita que "1 ...I garante direito às pessoas idosas a segurança cconòniica, condiçóes de 
hahilaGso no convívio Iàiiiiliar e social. respeitando a individualidade e evitando sua exclusão social, a l im de 
propiciar à icrccirn idade «poriunidades de rcaliza$ão pessoal, atravfs d i  políticas cconômicas, sociais c 
cultiiriiis, vis2iiill(l intcgrii@« pcsso~il dri idoso juniii B coiiiunid;idc". Qunnici ii Suíça, coiiiciila que "A 
~ ~ , ~ f ~ d ~ r a ~ â ~ ~  institui uiiia seguridade ohrigatbria a lodos ris cidadãos, cspecialnicnic pnra os idosos, para que 
supriir,, na vclhic i  as ncccssidiides viiais, recebendo para Ianlo uma rcnda niínima. Podcrá ser cstabclecida 
unia renda in,'ixiiiia, desde que niio ultrapasse o dohro da renda mínima, ohservada a possihilidadc dc c o r ~ ç á o  

iiioneihriii". 

288 SOUSA, Viol;i ~ l e .  'I'utela jurídica do idoso u assislSncia e a coi>vivênrin familiar. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  
~ p :  ,qíncu. 2()04. p. 31. esclarccendo que "Na Constituiqão da República Popular da China, os idosos S~~II 

inencioiiados nos 42 e 4'). I)ispòe sobre O seguro social dos cidadiios chineses que iêiii o direito material 
c assislencial do E ~ ~ ~ ~ I «  e da sociedade. O Estado desenvolverá a assistência social médica e saúde pública aos 
idiisos cIiic se cilcriiitrnm coin cnlèriiiidede e àqueles que n i o  possuem iiiais condiçíies de suprir sua pri,pria 
ixisii.ncia tr;ih;ilhr)". coinplciiicniniido que "O oinparo à vclhici d airihuição da siicicdade. do 1:st;alo C 

família, i protcç5» da iiitcgridadc Iisica e incntal dos idosos, sendo cxpressaiiicnie proibido 
L1,,alquer ,ipo de ,,iill~iicia crii r~ilaçáo às pessoas idosas". 



entre outros direitos básicos, indispensáveis ao desfrute de uma vida 
digna2". 

Esse mínimo existencial consagrado no artigo 6" da Constituição tem relação 

com o disposto no art. 230, ambos da Constituição da República, pois preveem o 

amparo as pessoas idosas. Esses dois dispositivos como normas constitucionais 

foram regulamentados pelo art. 3' do Estatuto do Idoso, ao dispor sobre o direito a 

dignidade: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade. a efetivação do direitos à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, a cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 

Assim, a dignidade da pessoa idosa recebe previsão específica no Estatuto 

do Idoso, no seu Título II, que dispóe sobre os direitos fundamentais, e no 33" do art. 

10, que entende por dignidade a C O ~ O C ~ Ç ~ O  do idoso a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. 

~á o artigo 2' do Estatuto do Idoso dispõe que a pessoa, na peculiar situação 

prevista no estatuto, goza de todos 0s direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo de sua proteçã0 integral prevista na lei, enquanto o artigo 4" 

prevê que essa pessoa não será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, violência, crueldade O u  opressão. 

Wladimir Novaes Martinez destaca 0 amplo enfoque dado pela lei a proteção 

integral do idoso: "[ ...I variando em relação a vários aspectos: jurídicos, trabalhistas, 

previdenciário~, assistenciários, Sanitários, culturais, educacionais, esportivos e de 

iazer [...]"290. 

Em razão da necessidade de melhor amparar e proteger a pessoa idosa, 

impõe-se no âmbito do direito penal a Sua prOteçã0, pois esse ramo do direito só 

cuida de bens jurídicos que 0s outros ramos não deram conta de proteger; o que 

parece corriqueiro nos tempos atuais, dado 0 número de aios de violência apurados 

pelo sistema judiciário nacional. 

?nu ~~l~~ Pochcco. Curso de Direito Ambienta1 brasileiro. 9. cd. Szo piiiilo: ~ ~ ~ ; ~ i , , ; ~ ,  

2OW. p. 75. 
2x1 wladiniir No,,acs. Comentários a0 Estatuto do Idoso. 2. cd. Sào kiulo: Editora LTR. 2005. 

p. 27. 
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A lei n.' 10.741, de 1" de outubro de 2003, ao incriminar condutas contra O 

idoso, arrolou diversos tipos penais, tais como: 

a) Discriminar pessoa idosa; 

b) Omissão de socorro; 

c) Abandono do idoso em hospitais; 

d) Expor a perigo a integridade física e psíquica do idoso; 

e) Obstar o acesso a trabalho; 

f) Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência a 
saúde; 

g) Deixar de cumprir ordem judicial de ação judicial referente a esta lei; 

h) Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de 

ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente idoso; 

i) Apropriar-se de bens ou rendimentos de idoso; 

j) Negar acolhimento de idoso a entidade de atendimento; 

k) Reter cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos OU . 
pensão do idoso, bem como qualquer outro documento, com objetivo de 

assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida; 

I) Exibir comunicaçáo depreciativa ou injuriosa a pessoa do idoso; 

m) Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração 

para fins de administraçáo de bens ou para deles dispor livremente; 

n) Coagir o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuraçáo; 

o) Lavrar ato notaria1 que envolva Pessoa idosa, sem discernimento de seus 

atos. quando não devidamente representada. 

Em todos os tipos penais mencionados, estão presentes os objetivos do 

legislador de proteger a integridade física, psíquica e, mais do que isso, a dignidade 

da pessoa humana idosa, em suas reiaçÕes com o meio social. 

A situação do idoso demanda tal preocupaçáo, pois seus direitos 

fundamentais são mais suscetíveis de lesão, à medida que se trata de pessoa em 

situação mais fragilizada e de capacidade mais reduzida. 

O art, 94 do Estatuto do Idos0 prevê que, nos processos de crimes cuja pena 

máxima privativa de liberdade não ultrapasse a quatro anos, deve ser seguido o rito 

sumaríssimo, previsto na Lei n." 9.09911 995, dos Juizados Especiais Criminais, com 

todos 0s seus benefícios. 



Existe polêmica a respeito da plena aplicabilidade dessa Lei dos Juizados 

Especiais Criminais aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, pois se chocam nas 

objetividades jurídicas de cada um desses institutos jurídicos, em razão de os 

benefícios previstos na Lei n." 9.099195 não se coadunarem com a proteção jurídica 

aos direitos previstos no referido Estatuto. 

Assim, no tocante à discussão da aplicabilidade dos benefícios da Lei 9.099, 

de 1995, aos crimes praticados contra o idoso, Guilherme de Souza Nucci ressalta a 

possibilidade de dois entendimentos: 

a) aos crimes previstos no Estatuto do Idoso pode-se aplicar, 
integralmente, o disposto na Lei 9.099195, ou seja, cabe transação penal e 
suspensão condicional do processo, bem como, na impossibilidade destes 
benefícios, apenas o procedimento célere lá previsto: b) aos crimes 
previstos no Estatuto do Idoso aplica-se o procedimento célere da Lei 
9.099195, mas não a transaçao ou a suspensão condicional do processo. 
Estes benefícios seriam válidos somente se as infrações não 
ultrapassassem os limites legais (dois anos de pena máxima para a 
transação; um ano de pena minima para a suspensão condicional do 
processo)29'. 

O entendimento mais apropriado à questão seria a não aplicabilidade dos 

benefícios da lei dos Juizados Especiais Criminais, sob pena de se reduzirem os 

objetivos do Estatuto do Idoso, ao beneficiar, em excesso, o acusado pelos crimes 

dessa natureza, causando maior dano à vítima idosa. Nesse sentido, Guilherme de 

Souza Nucci aponta que 

Adotar a primeira interpretação seria exterminar a principal meta da Lei 
10.741/2003, que é a consagração da maior proteção ao idoso. Assim, ao 
invés disso, estar-se-ia permitindo a transação a infrações cujas penas 
atingissem até quatro anos de reclusão, o que fere o propósito de definição 
de infração de menorpotencial ofensivo. E, se assim fosse, logo surgiriam 
as interpretações tendentes a considerar, genericamente, por uma questão 
de isonomia, todas as infrações punidas com pena de até quatro anos 
corno de menor potencial ofensivo, o que representaria absurdo maio?''. 

?"I NUCCI, uuilhcrmc dc souza. Leis Penais e I'rocessuais Penais comentadas. 4. ed. SZn paulo: ~ d i t ~ , ~ ~  

Rcvisia dos Tribunais. 2009. P. h60. 

?v' Guilhcriiic ,jç S(,UZI. Leis Penais e Proiessiiais Penais conientadas. 4. c<!. saO p;luln: ~ d i ~ ~ ~ ~  
Revista (10s Tribunais. 2009. P. 660. 
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Em defesa do mesmo entendimento da não aplicabilidade dos benefícios da 

lei n." 9.099195 aos crimes Contra idosos, posicionam-se Jose Geraldo da Silva, 

Paulo Rogério Bonini e Wilson Lavorenti: 

Também entendemos que a aplicação do rito da Lei n." 9099195 (dito 
sumário), não signifique aplicação da medida de transação penal. Primeiro 
porque, sistematicamente, a fase preliminar da Lei n.' 9,099195, prevista 
nos arts. 69 a 76, são anteriores ao procedimento, dado que não prevêem 
regras de atos processuais a serem feitos a partir do oferecimento da 
denúnciazg3. 

Complementando o raciocínio: 

Em segundo lugar porque fugiria a própria finalidade da lei, pois, ao se criar 
um estatuto especifico ao idoso, assim como a criança e ao adolescente. 
entendeu o legislador a necessidade de proteção jurídica especifica e de 
maior alcance a tais pessoas, por conta dos elementos de especialização 
vinculados a idade. Pois bem. Se a finalidade da existência de uma lei 
específica de tutela a tais pessoas e aumentar sua proteção, com maiores 
penas e tipos penais mais amplos em seu favor. a existência para esses 
mesmos crimes, com penas mais severas, da aplicação de medida 
despenalizadora como a transação penal do art. 76, da Lei n." 9.099195 
seria hipótese contraditória e de efeito contrário a finalidade da própria 
leizg4. 

O artigo 95 do Estatuto do Idos0 veda a aplicabilidade das escusas 

absolutórias e das condicionantes previstas nos artigos 181 e 182 do Código Penal 

aos crimes previstos no Estatuto do Idoso. O próprio artigo 183 do Código Penal 

prevê a não aplicabilidade dos artigos 181 e 182 aos crimes do próprio Codigo 

Penal, na hipótese da a vítima ser pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. 

O artigo 181 do Código Penal prevê hipótese de escusa absoluta, que tem a 

mesma natureza das causas extintivas de punibilidade, previstas no artigo 107 do 

Código penal, em que o legislador deixa de punir a conduta de familiar para 

prestigiar o respeito a intimidade e proteger a própria família, por motivo de política 

criminal, como asseveram Maximiliano Roberto Ernesto Fuhrer e Maximilianus 

Cláudio Americo Füher, citando Nelson Hungria e Antolisei: 

2"' SILVA josé Geraldo da.; BONINI, Paulo Rogdrio; LAVORENTI, Wilson. Leis penais especiais anotadas, 
I 1. ~,j, campinas. SP: Millcnium, 2010. P. 563-564. 
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Informam os autores que a justificativa atual para este instituto seria 'a 
conveniência de evitar ensejo a cizânia, a violação da intimidade e ao 
desprestigio da família' (Hungria), pois a persecução penal poderia 
determinar 'um prejuízo social maior que o derivado da falta de puniçáo' 
( ~ n t o l i s e i ) ~ ~ ~ .  

Nos crimes praticados contra a pessoa idosa se nota a objetividade jurídica 

contrária ao que fundamenta o disposto no artigo 181 do Código Penal, pois se está 

diante de uma pessoa que apresenta características de vulnerabilidade diante de 

toda a sociedade. Essa vulnerabilidade aumenta no âmbito familiar, pois, nos casos 

de violência doméstica contra idoso, a descoberta e a apuração se tornam mais 

difíceis em razão da própria privacidade que protege o convívio familiar. 

A mesma razão serve de fundamento ao fato de se não aplicar à hipótese o 

disposto no artigo 182 do Código Penal, pois este dispositivo prevê que a ação penal 

está condicionada à representação da vítima. Mas como poderia o exercício da ação 

penal estar condicionado à representação da vítima, ou de seus familiares, quando a 

vítima é uma pessoa idosa e debilitada e 0s possíveis infratores sejam os próprios 

familiares da vítima? Daí porque se verifica a pertinência da alteração legislativa 

trazida pelo artigo 95 do Estatuto do Idoso em comento. 

Nesse sentido se posicionam José Geraldo da Silva, Paulo Rogério Bonini e 

Wilson Lavorenti: 

Assim, nos crimes previstos no Estatuto do Idoso, mas também em caso 
dos crimes previstos no Titulo I I ,  do Código Penal, ou seja, os crimes 
contra o patrimônio (arts. 155 a 180, CP), não será o agente isento de pena 
se a vitima idosa é cônjuge ou companheiro, na constância do casamento 
ou da união estável, ascendentes ou descendentes do agente, bem como 
se processará o agente, independentemente de representação da vitima 
idosa, se aquele for seu ex-cônjuge ou ex-compenheiro, irmão, tio ou 
sobrinho em coabitação296. 

 pós a análise das regras gerais previstas no estatuto e aplicáveis aos crimes 

em espécie previstos nesse mesmo ordenamento jurídico, passa-se a análise de 

alguns crimes. 

O artigo 96 do Estatuto do Idoso prevê o crime de discriminação, segundo a 

determina@o da Constituição de República, que repudia a discriminação em seu 

295 ~ Ü H R E R ,  Maxilniliano Roherto Ernesto; FUHER, Maxiinilianus Cláudio AmL:rico, C,5digo penal 
comen~ado, 2. ~ á o  Paulo: Malheir(is. 2008. p. 535. 
2''" SILVA, jos6 (jctnldo &i.: BONINI, Paulo RogCrio: LAVORENTI, Wilson. Leis penriis cspecinis unotadl,s, 
I I. cd. C;iii1pinas. SP: Millcniuin, 2010. P. 565. 



artigo 5O, inciso XLI, dispondo que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais. Nesse sentido, lembra José Afonso da Silva: "A 

Constituição traz agora dois dispositivos que fundamentam e, mais do que isso, 

exigem normas penais rigorosas contra discr iminaç~es"~~~. 

Wladimir Novaes Martinez comenta o crime de discriminação previsto no 

Estatuto do Idoso: "O fato descrito no art. 96 é ofender o respeito devido ao idoso, 

obstruindo sua aÇã0 física, cívica e moral, incluindo desdenhar, humilhar e 

menosprezar. Assim, exceto no tocante aos Óbices a contratação, pode ser 

identificado como d iscr iminaçã~"~~~.  

O bem jurídico tutelado é 0 direito a igualdade, e seu respeito condiz com a 

observância da dignidade da pessoa idosa. Trata-se de um direito fundamental, 

indisponível e inaiienável, razão pela qual o legislador tipificou a conduta de 

discriminação como criminosa. 

Ressalta-se que o art. 100 do Estatuto também prevê outra forma delitiva de 

discriminação, ao dispor que incorre em crime aquele que obsta acesso, nega 

trabalho, dificulta atendimento, deixa de cumprir ordem judicial e retarda ou omite 

dados para a propositura de ação civil pública relacionada ao objeto desta lei. 

O artigo 97 do Estatuto do HJSO estabelece um tipo penal equivalente à 

omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal, porém O Estatuto dá 

mais ênfase a situação peculiar da Pessoa em idade avançada. O objeto jurídico é a 

proteção da saúde e da integridade física da pessoa humana, conforme se posiciona 

Guilherme de Souza Nocci: "O objeto material é a pessoa idosa que necessita de 

socorro. O objeto jurídico é a pr0teçã0 da saúde e da integridade física da pessoa 

humana, embora com particular enfoque para o maior de 60 anos"299. 

0 s  crimes de abandono, do artigo 98, e de exposição a perigo, do artigo 99, 

do Estatuto do Idoso, retratam a pr0te~ã0 da vida, da saúde da pessoa humana 

idosa, que são direitos fundamentais e que Se refletem na dignidade da pessoa 

humana, conforme prevê 0 artigo 6" da Constituição da República. 

A desobediência a ordem judicial, nos prOcessOs em que haja interesse de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos ganhou proteção especial no artigo 

2'17 71LVA Ak)nso d;,.  urso de Direito Constitucional Positivo. 23. cd. s ã o  P;iui«: Malhciros, 2003. ,,. 
226. 
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101, do Estatuto do Idoso, tendo como objetividade jurídica, além da efetividade da 

tutela jurisdicional do Estado, a proteção da pessoa idosa. 

Com relação aos artigos 102 e 103 do Estatuto, tem-se a proteção ao 

patrimônio da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. A questão ganha 

relevância uma vez que a pessoa humana tem não apenas direito à proteçáo de seu 

patrimônio, relacionado ao direito de propriedade que a Constituição da República 

positiva como direito fundamental, mas também outros direitos fundamentais, dos 

quais se protege a dignidade da pessoa humana: direito a saúde, à alimentação, ao 

trabalho, à moradia, ao lazer, a segurança e a previdência social. 

Uma questão relevante nesse contexto é a dificuldade de adaptação dos 

idosos as facilidades dos tempos modernos, Como os sistemas informatizados de 

computadores que automatizam tudo, substituindo as práticas do dia a dia por 

acessos a intemet, como ocorre na compra de alimentos, na declaração de imposto 

de renda, na possibilidade de cadastrar o veículo para a realização de inspeção 

veicular no Município de São Paulo, somente pela internet. Essas práticas podem . 

acarretar um equivoco no uso desses mecanismos, gerando, assim, uma possível 

lesão aos direitos da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso preocupou-se com a 

questão, prevendo como crime, no artigo 104, a conduta de reter cartão magnético 

relativo a benefícios, proventos OU pensão, cuja objetividade juridica é o patrimônio 

do idoso, que, de certa forma, está relacionado a proteção de sua subsistência. 

Nesse sentido, José Geraldo da Silva, Paul0 Rogério Bonini e Wilson Lavorenti 

observam que "Objetividade juridica: tutela-se 0 patrimônio e o acesso do idoso aos 

valores que lhe pertencem e são destinados a sua m a n t e n ~ a " ~ ~ ~ .  

já o artigo 107 do Estatuto do Idoso dispõe sobre a tipificação do crime de 

coação contra o idoso, forçando-o a doar, contratar, testar ou outorgar procuração 

contra a sua vontade, protegendo, assim, a autonomia de vontade da pessoa 

humana, mais particularmente da pessoa com idade igual OU superior a 60 anos. 

corno último tipo incriminador, O artigo 109 do Estatuto do Idoso dispõe sobre 

a de lavrar ato notariai envolvendo pessoa idosa que não tenha 

discernimento de seus atos, sem a respectiva representação legal a que fazem 

referência os 115 e 1.767 do Código Civil em vigor, devendo tal ato ser 

"" SILVA, jos6 ~ ~ ~ ~ l d ~  da; ROGÉRIO BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis penais ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  
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realizado por meio de um representante legal, seu curador que irá manifestar-se 

validamente no ato jurídico realizado, conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves: 

O curador, por exemplo, exerce um munus público, visto que a curatela é 
um instituto de interesse público destinado a proteção dos maiores que: a) 
por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil [...I (arts. 1.767, 1.779 e 1.780)~~'. 

Ao idoso é conferida também a celeridade processual, devendo os trâmites 

processuais observar o que dispõe o artigo 71, da Lei n.O 10.741, de 2003: "E 

assegurado prioridade na tramitação dos Processos e procedimentos, e na execução 

de atos e diligências judiciais em que figurem como parte ou interveniente pessoa 

com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância". 

Assim, tanto na esfera da justiça criminal como na cível, deve ser observada 

pelos serventuários da justiça a celeridade processual prevista no ordenamento 

jurídico citado, sob pena de se Cercear 0 acesso a justiça, conforme dispõe o artigo 

5O, inciso XXXV, da Constituição da República. 

O Estatuto do Idoso adotou a doutrina da "proteção integral", optando pela 

implementação de "tipos penais autônomos"302, como bem ressalta Ricardo 

Andreucci, razão pela qual os direitos fundamentais da pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos encontram melhor proteção após a implementação desse instituto 

jurídico. 

A violência doméstica envolve a ofensa a integridade física, moral e psíquica 

das pessoas que compõem a família. No tópico anterior, cuidou-se de analisar a 

proteçáo da pessoa idosa e neste que se inicia será tratada a proteção da mulher 

contra a violência doméstica no seio familiar. 

0 s  direitos da mulher foram reconhecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, no artigo 5", inciso 1, dispondo que homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações. Este direito a igualdade no seio familiar também foi 

positivado no artigo 226, §5", da ConStit~i~ã0, que dispõe sobre os direitos e 

.I(" G.)NCALV~~, carlos ~»herto .  Direito Civil brasileiro. 8. cd. Sno Paulo: Saraiva, 2010. p. 131 
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deveres referentes a sociedade conjugal, que devem ser exercidos igualmente pelos 

nubentes ou conviventes. 

Nota-se que esses direitos foram anteriormente previstos nos objetivos da 

República Federativa do Brasil, conforme dispõe o artigo 3", inciso IV, da 

Constituição, positivando, entre-os objetivos da República, o de promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 

Partindo dessa premissa constitucional, vê-se uma gradativa evolução da 

proteção dos direitos e garantias fundamentais da mulher, ocorrendo que esse 

reconhecimento se deu a duras penas, como no do caso de Maria da Penha 

Fernandes, vitima do crime de tentativa de homicídio, com um tiro nas costas, 

cometido por seu marido, que a deixou paraplégica. Embora tivesse sido 

condenado, o réu não chegou a ser preso. A vítima procurou ajuda de organismos 

internacionais, que condenaram 0 Brasil, em 2001, pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA), por negligência e omissão em relaçáo a violência doméstica, o , 

que gerou a recomendação de tomada de providências a respeito do caso, confonne 

relata Ricardo Antônio ~ndreucci~'~.  

Posteriormente, em 1994, o Brasil se tornou signatário da Convenção 

Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a Mulher, mediante 

Decreto n.O 1.973196, denominado de Convenção de Belém do Para. 

Em 2002, por meio do Decreto n." 4.377, o Brasil tornou-se signatário da 

"Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

mulheres", que ratificou a Resolução n. 341180 da Assembleia das Nações Unidas, 

de 18 de dezembro de 1979. 

proveniente da Convenção de Belém do Pará bem como do disposto no 

artigo 226, 9B0, da Constituição da República Federativa do Brasil, surgiu a lei n.O 

11,340, de 7 de agosto de 2006, dispondo sobre meios de coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei foi denominada "Lei Maria 

da Penhao, em homenagem a Maria, protagonista do episódio, que teve de batalhar 

no âmbito internacional para que seus direitos fossem respeitados em nosso Pais. 

Essa lei pre\ê, em seu artigo 3", que sã0 asseguradas as mulheres as 

condiçóes para o efetivo dos direitos fundamentais que a Constituição 

"11 ,,NDREU~CI, ~ i ~ ~ ~ d ~  Anionio. I,egislação Penal Especial. 6. ed. Sào Paulo: Saraiva. 2009. p. 577. 
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positivou, dando ênfase a uma questão muito importante, a dignidade da mulher, 

que, sendo uma pessoa humana, está completamente assegurada pelo que 

dispunha a Constituiçgo. Já o art. 6', da mesma lei, dispõe que qualquer forma de 

violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos. 

A lei buscou conceder a mulher melhor acesso a informação, proteção e 

justiça. Para tanto, prevê a criação de Juizados de Violência DomBstica e Familiar 

contra a Mulher com o objetivo de facilitar o ajuizamento de ações e o andamento 

desses processos. Se, na respectiva circunscrição territorial, não houver o Juizado 

de Violência Doméstica, a ação poderá ser proposta junto ao juízo criminal comum. 

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás: 

Conflito negativo de competência. Violência doméstica e familiar contra a 
mulher. Competência da Justiça comum. Repetição. Por constatado que as 
partes conflitantes. a cusa de pedir e o pedido de que se cogita sáo 
idênticos aos dos Conflitos de Competência n. 641-0/194. 657-5/194, 659- 
11194 e 667-11194, todos já apreciados por esta egrégia seção criminal, 
sem qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento de que a , 
competência para julgar os crimes cometidos com violência domestica 
contra a mulher, enquanto não implementados os juizados especializados, 
e da Justiça comum, impõe-se julgar procedente o conflito negativo de 
compet-encia. Conflito negativo de competência julgado procedente, para 
declarar competente o juizo da segunda vara criminal de Análpolis. (TJGO 
- CC 660-41194) - (2008.0221615864- Seção Criminal - Rel. Des. Marcio 
de Castro Molinari - DJ 03.09.2008~ . 

Nesse juizado especializado, a jurisdição estatal atua nas áreas civil e 

criminal. Beneficiou-se a mulher vítima de violência com a possibilidade de escolher 

0 foro de competência para ajuizar as medidas pertinentes em seu domicílio, no local 

dos fatos ou na residência do acusado. 

Além de prever medidas de proteção a vitima, como o afastamento do 

agressor do lar, a lei regulamentou a fixação de alimentos provisórios ou provisionais 

em favor da mulher, quando esta vítima necessitar, proporcionando maior respeito a 

sua dignidade. 

Constata-se com o avanço legislativo 0 fato de se garantir a vítima a obtenção 

de alimentos, já na fase processual, oferecendo mais proteção a pessoa que, 

geralmente, se encontra em uma situação mais fragilizada. 

Essa alteração legislativa poderia ter um alcance maior para proteger a vítima 

até o seu restabelecimentO financeiro, entendendo-se que se o ayressor não 

11" H ~ . ~ ~ ~ ~ ~  101( de l)ireito IJenal e Processo Penal, Portri Alcgrc, v.  5). n. 52. p. 168. oii t . -n~v.  2008,  



dispusesse de meios financeiros para custear o período de restabelecimento da 

vítima, o Estado deveria arcar com esse mínimo existencial, pois, implicitamente, 

também é responsável pela segurança pública, direito inclusive previsto na 

Constituiçáo da República. 

Essa solução poderia ser adotada por outras legislações penais, como o 

Estatuto do Idoso já comentado ou mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cujas vítimas se encontram em condições de carência e vulnerabilidade semelhantes 

as da mulher, não obstante ser certo que o motivo determinante dessa medida do 

artigo 22, inciso V, da Lei n." 11.340, de 2006, esteja embasado no fato de a mulher, 

na maioria das vezes, exercer apenas atividades no lar e não possuir renda 

suficiente para sua subsistência, que fica, assim, prejudicada com a saída do 

agressor do lar. 

A Lei n." 11.340, de 2006, dispõe, em seu artigo 14, que a competência para 

O processamento das ações cíveis e penais referentes aos crimes de violência 

doméstica tramite perante os Juizados de Violència Doméstica e Familiar contra a 

mulher; porém, nas comarcas em que não houver essa justiça especializada, as 

açóes deverão processar-se perante as Varas Criminais, conforme dispõe o próprio 

artigo 33 da lei em comento, sendo certo que o procedimento a ser adotado é o dos 

Juizados Especiais. 

Assim, surge a questáo que gerou inúmeras controvérsias, mas que os 

Tribunais já lograram pacificar. Trata-se da possibilidade de aplicar os benefícios da 

Lei n.O 9.099, de 1995, aos crimes de violência domestica contra a mulher. A 

jurisprudência tem negado aplicabilidade da lei nesses casos, dada a gravidade da 

conduta criminosa prevista na lei. Nesse sentido, prevê o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo: 

Verificado, pela transcrição acima efetuada a incidência da Lei "Maria da 
Penha" descabe dizer de aplicaçáo de beneplácito legal encartado na Lei 
9.099195. 
É necessário coibir a ação covarde de um homem que respaldado na 
ingestão de bebida alcoólica venha a agredir sua mulher. 
Fracassado que resulta O C O ~ V ~ V ~ O  dos dois, a separação judicial e medida 
salutar que guarnece o fim da frustrada convivência. 
~ $ 0  cabe a suspensão condicional do processo em crimes praticados com 
violência domkstica, como explana com toda a clareza a Procuradoria 
Geral de Justiça, a fls. 1191123 e, por guardar a melhor expressso da Lei e 
do Direito é por nós abraçada, para rejeição. inclusive, por restar superada 
a fase de aplicação do instituto do Sursis P~OC~SSU~I,  previsto no artigo 89, 
da Lei 9.099195. (TJSP - Voto no 12.044 - Ipauçu, 5" Câmara Criminal, 
Apelaqáo Criminal c/ Revisáo no 990.10.093067-2, Relator: Sérgio Ribas). 



Igualmente se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLENCIA DOMESTICA. 
LESAO CORPORAL SIMPLES OU CULPOSA PRATICADA CONTRA 
MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROTEÇAO DA FAM~LIA. 
PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 9.099/1995. AÇAO PENAL PUBLICA 
INCONDICIONADA. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR O ACÓRDÃO 
E RESTABELECER A SENTENÇA. 1. A família é a base da sociedade e 
tem a especial proteção do Estado; a assistência a família será feita na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relaçóes. (Inteligência do artigo 226 da 
Constituição da República). 2. As famílias que se erigem em meio B 
violência não possuem condiçóes de ser base de apoio e desenvolvimento 
para os seus membros, OS filhos daí advindos dificilmente terão condições 
de conviver sadiamente em sociedade, daí a preocupação do Estado em 
proteger especialmente essa instituição, criando mecanismos, como a Lei 
Maria da Penha, para tal desiderato. 3. Somente o procedimento da Lei 
9.099/1995 exige representação da vítima no crime de lesão corporal leve 
e culposa para a propositura da ação penal. 4. Não se aplica aos crimes 
praticados contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, a Lei 
9.099/1995. (Aiiigo 41 da Lei 11.340/2006). 5. A lesão corporal praticada 
contra a mulher no âmbito doméstico é qualificada por força do artigo 129, 

90 do Código Penal e se disciplina segundo as diretrizes desse Estatuto 
Legal, sendo a açSo penal pública incondicionada. 6. A nova redação do 
parágrafo SP do artigo 129 do Código Penal, feita pelo aiiigo 44 da Lei 
11.340/2006, impondo pena máxima de frês anos a lesáo corporal 
qualificada, praticada no âmbito familiar, proíbe a utilização do 
procedimento dos Juizados Especiais, afastando por mais um motivo, a 
exigência de representaçáo da vítima 7. RECURSO PROVIDO PARA 
CASSAR O ACÓRDÃO E RESTABELECER A DECISAO QUE RECEBEU 
A DENÚNCIA" (STJ, REsp 1000222 1 DF RECURSO ESPECIAL, 
200710254130-0 Relatora Min. JANE SILVA (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJIMG) (8145), brgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, 
Data do Julgamento 23.9.2008, Data da PublicaçãolFonte DJe 
24.1 1.2008). 

Pelo posicionamento jurisprudencial atual, verifica-se a não incidência da 

suspensão condicional do processo aos crimes de violência doméstica, em razão da 

gravidade da lesão sofrida pela vítima e pela importância do bem jurídico em 

questão: o direito a integridade física e psíquica, O direito a família e à vida digna. 

AS políticas públicas de combate a violência contra a mulher devem ser 

revestidas, de forma articulada, por ações da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, integrando-se também 0 Poder Judiciário, o Ministério Público, a 

Defensoria pública com as áreas de Segurança pública, assistência social, saúde, 

educação, trabalho e habitação, por meio de pesquisas, promoção de atendimento 

especializado, capacitação das polícias, bem como a promoção de programas 

educacionais. 
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A lei prevê que os juizados especializados devem ter o suporte de uma 

equipe multidisciplinar, com profissionais especializados nas áreas psicossocial, 

jurídica e de saúde que, por sua vez, fornecerão laudos para que se desenvolvam 

trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas 

tanto para a ofendida quanto para o agressor, os familiares, com principal atenção 

as crianças e aos adolescentes. 

Em razão de se ter tratado da proteção do idoso e da mulher, necessário se 

faz cuidar da criança e do adolescente no convívio familiar, sua forma de proteção, 

pois, como pessoas humanas, estão amparados pelos direitos fundamentais da 

Constituição da República, e mais, como uma pessoa em desenvolvimento. 

A criança e o adolescente encontram-se protegidos pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente, na Lei n.' 8.069, de 13 de julho de 1990, que, no seu Capítulo II, 

prevê o direito a liberdade, ao respeito e a dignidade, o que se relaciona 

diretamente aos direitos fundamentais previstos na Constituição da República. 

por sua vez, o artigo 18, do ECA, dispõe que é dever de todos velar pela . 

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatÓri0 ou Constrangedor. 

Conforme comentário de Válter Kenji Ishida, 

O ECA tenta com este artigo sensibilizar a sociedade sobre o problema da 
criança e do adolescente, no Sentido de participação, visando evitar atos 
desumanos contra os mesmos. Trata-se de cumprimento a doutrina da 
proteção integral. O ECA foi o primeiro texto legal a criminalizar a conduta 
hedionda da tortura. No caso do servidor público em serviço. a 
comunicação é obrigatória sobre qualquer ato referente ao art. 18 do 
ECA~ '~ .  

NO artigo 24, do ECA, encontra-se a Previsão da perda e suspensão do poder 

familiar, decretados judicialmente, obedecendo-se o contraditório, nos casos 

previstos na lei civil, conforme dispõe 0 artigo 1.638 do Código Civil, de 2002: 

"Perderá por ato judicial o poder familiar 0 pai OU a mãe que: I - castigar 

imoderadamente o filho; II - deixar 0 filho em abandono; III - praticar atos contrários à 

moral e aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

antecedente"; e houver desrespeito iniustificado aos deveres e obrigações 

"15 I S ~ ~ ~ ~ ,  ";ilicr ~ ~ , , j i .  ~statuto  da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência. I I. cd. s.i<, 
P ~ I ~ I ~ ~ I :  nii;~~. 2 0 1 0 .  p. 25. 
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de que trata art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n." 8.06911990, 

que prevê o dever dos pais de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 

O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente esta de acordo com o 

que dispõem os artigos 1634 e 1638 do Código Civil brasileiro, pois as crianças e 

adolescentes é conferido o respeito a sua dignidade humana, envolvendo a proteção 

de sua integridade física, psíquica e o respeito a uma pessoa em desenvolvimento. 

O Código Civil, em seu art. 1634, dispõe que compete aos pais, em relação 

aos filhos menores, dirigir-lhes a criaçáo e educaçáo, representá-los, reivindicá-los, 

sendo essa atuação de quem detenha o poder familiar complementada pelo ECA, 

que, em seu artigo 22, regulamenta o dever de sustento, guarda e educaçáo dos 

filhos menores. 

Os direitos da pessoa menor de idade originariamente vêm positivados na 

Constituiçáo da República, que, em seu artigo 227, dispõe sobre a proteção e 

prioridade no atendimento de seus direitos. 

Paulo Lobo critica construtivamente as deficiências apresentadas pelas 

legislações especializadas, que regem direitos especificados na Constituição, mas 

não conseguem chegar ao nível de pr0teçá0 pretendido pela Lei Maior, de modo que 

devem ser aplicadas e interpretadas todas, conjuntamente, para propiciar uma 

melhor efetivaçáo dos direitos do menor e da vitima nessa situação de pessoa em 

desenvolvimento, Posiciona-se O autor: 

O Código Civil é omisso quanto aos deveres que a Constituiçáo cometeu a 
familia, especialmente no art. 227. de assegurar a criança e ao adolescente 
o direito A vida, à saúde, a alimentaçio. à educaçáo, ao lazer. A 
profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar, e no art. 229, que atribui aos pais o dever de assistir, 
criar e educar os filhos menores306. 

Quanto à proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, Paulo 

Lobo comenta: 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando cuida do poder familiar, 
incumbe aos pais "o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 
menores" (art. 22) e, sempre no interesse destes. o dever de cumprir as 
determinações judiciais. Essa regra permanece aplicável, pois aos poderes 

pelo Código Civil somam-se os deveres fixados na legislaçáo 

11" pauli,, »ireito Civil - Fsmilias. 2. cd. Sno Paulo: Safiiiv;~, 2009. p. 278. 



especial e na própria Constituição. A partir desta. tem-se todos como 
deveres cometidos aos pais no melhor interesse dos filhos menoresm7. 

O desatendimento a essas normas de proteção a criança e ao adolescente 

pode ensejar a suspensão ou a extinçã0 do poder familiar, conforme dispõem os 

artigos 1.635 a 1.638, do código Civil. Entre esses dispositivos, a questão que se 

mostra relevante para O objeto deste trabalho diz respeito ao castigo imoderado, ao 

abandono e a pratica de atos contrários à moral e aos bons costumes. 

O castigo imoderado, além de ensejar a perda do poder familiar, pode 

configurar o crime previsto no artigo 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cujo verbo reza que "Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda 

ou vigilância a vexame ou a constrangimento" caracteriza violência contra o menor. 

Corrobora tal afirmação Guilherme de Sousa Nucci com "[ ...I constrangimento 

(situação de violência ou Coação psicológica) [...I" e complementa que o objeto 

jurídico tutelado pelo referido tipo penal "[ ...I é a proteção as integridades física e 

moral da criança e do ado~escente' '~~~. 

Esse movimento de pr0teçã0 da pessoa humana é louvável; não obstante 

existirem entendimentos em sentido diverso, criticando o excesso de criminalização 

de condutas, argumenta-se que O aumento da criminalização de condutas não 

resolve os problemas sociais existentes. Alguns autores comentam a situação, como 

é o caso Daniel Achutti: 

Nesse passo, cumpre notar que a mencionada lei, apesar de necessária, 
pecou em relação aos termos criminais com que foi agraciada: ao 
estabelecer uma série de instrumentos penais e processuais penais, que 
nitidamente se contrapõem a Constituição da República, acabou por 
macular a ideia principal da lei, que era apenas proteger a mulher, e não 
prender o marido. Há algo ainda não claro na razão calculadora que 
impede que se pense em soluções sem precisar utilizar o cárcere para 
tanto. O pensamento, aparentemente. (ainda) é automático: qual a solução 
para a violgncia? A cadeia3''. 

Parece mais razoável 0 entendimento dos que defendem a necessidade de 

tipificação penal para a pr0teçá0 de direitos fundamentais e essenciais i dignidade 

107 LOBO. paulo. ~ i , . ~ i t o  Civil - Famílias. 2. cd. Sáo Paulo: Saraiva, 2009. p. 278. 
zox NUCCI, Guilherme de Sousa. Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 4. ed. Sáo Paulo: Revista dos 

'I'rihunais, 2009. p. 242. 
im ACHUTTI, ~;,,,i~l, ~ " l h ~ r ,  violcncia domésiica e justii;a rcstaurativa: sohre a necessidade de supcraçào da 

,,ir,lcnc,a doil,~siic;, ~ i ~ ~ i t o  Pcni~l. Revista IOB de Direito Penal e Processual I'enai, Paulo, n. 52. p. 

208, out: nov. 2008. 
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da pessoa humana, como vem ocorrendo com esses casos específicos de proteçáo 

da família, da mulher, do idoso e da criança e adolescente. 

Após análise da proteçáo a vitima idosa, a mulher, a criança e ao 

adolescente, passa-se ao estudo das vítimas de tortura, uma vez que as vítimas 

estudadas podem também ser  a lvo dessa conduta especialmente repugnante. 

6.3 - A V~TIMA NO CRIME DE TORTURA 

A tortura é repugnada pela sociedade em todo o mundo, como se nota na 

"Convençáo Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos OU 

Degradantes", adotada pela Organização das Naçóes Unidas (ONU), em 28 de 

setembro de 1984, que define tortura em seu artigo 1" desta convenção, como 

lembra Flávia Piovesan: 

A definição de tortura envolve. assim, três elementos essenciais: a) inflição . 
deliberada de dor ou sofrimentos fisicos ou mentais; b) a finalidade do ato 
(obtenção de informaçóes ou confissões, aplicação de castigo, intimidação 
ou coação e qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer 
natureza); c) a vinculação do agente ou responsável, direta ou 
indiretamente, com o Estado. A gravidade da tortura e o fato de ser 
considerada crime contra a ordem internacional justifica-se na medida em 
que sua pratica revela a perversidade do Estado. que. de garante de 
direitos, passa a ter em seus agentes brutais violadores de 

A proteção dos direitos humanos rompe as fronteiras dos Estados, de forma 

que estes, em conjunto com organismos internacionais, buscam combater a tortura e 

todas as suas formas de ocorrência. 

Flávia Piovesan ressalta que, 

Considerando que a tortura e um crime que viola o Direito Internacional. a 
Convenção estabelece a jurisdição compulsória e universal para os 
indivíduos suspeitos de sua prática (arts. 5.' a 8."). Compulsória porque 
obriga os Estados-partes a punir os torturadores, independentemente do 
território onde a violação tenha ocorrido e da nacionalidade do violador e 
da vitima. Universal porque o Estado-parte onde se encontre o suspeito 
deverá processá-lo ou extraditá-lo para outro Estado-parte que o solicite e 
tenha o direito de fazê-lo, independentemente de acordo prévio bilateral 
sobre extradição3". 

1 1 "  P I o V E S A ~ ,  ~lfi~i~,. Direitos Humanos e o Direito Constitucionnl Internacional. 10. cd. S.io pliulo: 
7. . ' .  , ,II~IIYLI, 200<>. p. 204 i1  2 0 6  
" I  PIoVESAN, ~ l f i ~ i ~ .  ~ i ~ e i t u s  tluniunos e o Direito Constituciunal Internacional. 10. ed. S.~O j>;,,,l1,: 

S;ir;ii\;i, 2000. p. 207. 
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As formas de reclamação contra a ofensa a direitos da vitima podem ser 

reivindicadas na esfera dos Estados-membros ou no âmbito internacional. No plano 

nacional, exige-se que seja feita uma declaração habilitando um Comitê contra a 

Tortura para que receba as comunicações individuais de lesão. Segundo Flávia 

Piovesan, monitora-se o cumprimento da Convenção de três formas: "[ ...I as 

petições individuais, os relatórios e as comunicações interestaduais [...I"~". 

Como esclarece a mesma autora, o Comitê contra Tortura toma ciência das 

reclamações e pode formular pedidos de informações sobre as ações adotadas para 

satisfazer sua decisão. Essas decisões do Comitê não têm caráter vinculante, mas 

surtem efeito, pois Ihes é conferida publicidade de suas decisões. 

Nesse momento, necessário se faz trazer a tona a formalidade exigida pela 

Constituição da República para que um tratado de direito internacional passe a ter 

validade em território nacional. A recente alteração a Constituição, ocorrida pela 

Emenda Constitucional no 45, de 2004, que acrescentou o 53" ao artigo 5" da 

mesma Constituição, passou a prever que os tratados e convenções de direito 

internacional a respeito de direitos humanos, aprovados em cada casa do congresso 

nacional, em dois turnos, por três quintos de votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes as emendas constitucionais. 

Alexandre de Moraes, em relação aos tratados de Direitos Humanos, lembra 

que há possibilidade de incorporá-los como norma infraconstitucional ou como 

norma constitucional: 

A EC n.' 45/04 concedeu ao Congresso Nacional, somente na hipótese de 
tratados e convenções internacionais que versem sobre Direitos Humanos, 
a possibilidade de incorporaçáo com status ordinário (CF, art. 49, 1) ou com 
o status constitucional (CF, §3.", art. 5 .0)~ '~.  

A assinatura do tratado internacional deve ser feita por aquele que é o 

representante do país, OU seja, o chefe do Estado, sendo sua aprovação feita pelo 

Congresso Nacional por meio de decreto legislativo, de modo que a simples edição 

desse decreto, pelo iegislativo, não traz executividade ao tratado em território 

" ?  I~ovESAN,  FIivia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 10. ed. São Paulo: 
snr;~iv:,. 2009. p. 204 a 206. 
" 4  M ~ R A E S .  ~lcx:iiidi.c. Direito Constitiicional. 23. cd. SZo Paiilo: A~l;is. 2008, li.  690. 



nacional, pois sua ratificação cabe ao Chefe de Estado, conforme esclarece 

Alexandre de Moraes: 

Em regra, o Congresso Nacional poderá aprovar os tratados e atos 
internacionais mediante a edição de decreto legislativo (CF, art. 49, I), ato 
que dispensa sanção ou promulgação por parte do Presidente da 
República. O decreto legislativo, portanto, contém aprovação do Congresso 
Nacional ao tratado e simultaneamente a autorização para que o 
Presidente ratifique-o em nome da República Federativa do Brasil, por 
meio da edição de um decreto presidencial. 
Ressalta-se que a edição do decreto legislativo, aprovando o tratado, não 
contém todavia uma ordem de execução do tratado no Território Nacional, 
uma vez que somente ao Presidente da República cabe decidir sobre sua 
ratificação. Com a promulgação do tratado através de decreto do Chefe do 
Executivo recebe esse ato normativo a ordem de execução, passando, 
assim. a ser aplicado de forma geral e obrigatória314. 

Assim, após verificar a forma como os tratados internacionais são ratificados 

no Brasil, ressalta-se que o País, em 1989, portanto antes da Emenda Constitucional 

no 45, de 2004, já era signatário da Convenção contra a Tortura, conforme esclarece 

Fernando Capez: 

Atendendo ao disposto no art. 4." da Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou penas Cruéis, desumanas e degradantes, o qual dispõe 
que 'cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura sejam 
considerados crimes segundo a sua legislação penar315. 

Acrescenta Cape2 que a Resoluçâo 39/46, da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, foi adotada em 10 de dezembro de 1984, tendo sido ratificada pelo Brasil 

em 28 de setembro de 1989. 

Nesse contexto, faz-se necessária a abordagem de uma questão mais 

complexa, que é a forma como O Estado brasileiro aplica os tratados internacionais 

referentes a direitos humanos, editados anteriormente a Emenda Constitucional no 

45, de 2004. Esta questão é examinada por Anna Cândida da Cunha Ferraz, que 

comenta: 

Forçoso e admitir-se que o texto constitucional acrescentado pela via de 
mutação constitucional formal (53.") acabou por instituir no Brasil quatro 
categorias de tratados: (1) os tratados e convenções que não tratam de 
direitos humanos e que permanecem, no sistema, como normas da 

"I M()RAES, Alexandre. Direito Constitucional. 23. cd., São Paulo: Atlas, 2008. p. 691. 
315 CAPEZ. Fcrnando. Curso de Direito Penal, legislafáo penal especial. 5.  cd. S3o Paulo: Saraiva, 2010. p. 

720. 
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legislaçáo ordinária; (2) os tratados e convenções internacionais de direitos 
humanos aprovados pelo procedimento especial previsto no 53.", com 
equivalência a norma constitucional; (3) os tratados e convenções 
internacionais de direitos humanos anteriores a EC n." 4512004, que 
também não se elevam a categoria de equivalência de norma 
constitucionais; e (4) os tratados e convenções internacionais de direitos 
humanos que, posteriores a EC n.' 4512004, não forem submetidas ao 
procedimento especial de que trata o 53." e que permanecem, então, com 
a natureza ou hierarquia de legislação ordinária316. 

Anna Cândida da Cunha Ferraz ressalta que se devem levar em consideração 

diversos preceitos constitucionais para que se possa chegar a um entendimento 

sobre a problemática, considerando-se, de início, a limitação constitucional do Poder 

Reformador. Em suas palavras, 

Finalmente, e de se lembrar que o Poder Reformador esta sujeito a 
limitações materiais (art. 60, 54."). Assim, deve, por primeiro, respeitar o 
disposto no artigo 5.', caput, que consagra os direitos fundamentais 
básicos da pessoa humana: direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
segurança e a propriedade3". 

A autora complementa seu entendimento no sentido de que a segurança 

jurídica, como direito fundamental básico da pessoa humana, deve ser observada 

quando da solução da problemática da forma como os tratados internacionais de 

direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional no 45, de 2004, devem ser 

Destes, para o que interessa particularmente a estas breves reflexões 
sobre o tema em causa, convem destacar o direito a segurança, 
consagrado de modo genérico e abrangente no caput do artigo 5.' acima 
referido e desdobrado, no texto constitucional, em vários significados, de 
modo expresso e implícito: direito a segurança juridica (art. 5", inciso 
XXXVI), direito a segurança penal (art. 5', XXXIX), direito a segurança 
tributária (art. 150, 1, 11, III), direito a segurança social (art. 6'), dentre 
outros318. 

3'" FERRAZ, Aiina C3ndida <h Cunha. 0 s  tratados e as convenyfics interiiacioiiais de Direitos Huinanos 
ilntcriorcs i Eiiiend;~ Constitucioi~;~l n. 4512004. Revista de Mestrudo eni Direito - Direitos tluiiian«s c 
~undaimcni;,is do Centro Universitário UNIFIEO. Osasco, SP, Edilora Fico, ano 7. n. I. p. 1 17-1.12, 2007. 

' I 7  FERRAZ. Anria Cândida da Cunha. Os iraiados e as con\'enç»es internacionais de Direitos Humanos 
anteriores à Emenda Constitucional n. 4512004. Revista de Mestrado em Direito - Direitos Humanos c 
Fontlameniais do Centro Universilário UNIFIEO. Osascii, SP, Edilora Fieo. ano 7, n. I, p. 1 17-1 32. 

~~"ERKAZ, Anna Cândida da Cunha. 0 s  tratados c as convcnpi>es internacionais de ~ i ~ ~ i t ~ ~  H~~~~~~~~~ 

antcrioi.cs Ei~icnda Constitucional n. 4512004. Revista de Mestrado em Direito - Direitos Humanos c 
~ ~ ~ , d ~ ~ ~ ~ t ~ i s  do Centro Univcrsildrio UNIFIEO, Osasco. SP' Editora Fieo, ano 7, n. 1 ,  p. 1 17.172, 2007. 



Conclui a autora: 

Ante as breves consideraçóes expostas, forçoso é concluir que o 53.0 do 
artigo 5." da Constituição de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional 
n." 4512004, não retroage, em seus efeitos, para alcançar os Tratados e 
Convenções, de Direitos Humanos que já integravam o ordenamento 
juridico brasileiro, para o fim de Ihes atribuir o status de equivalência as 
normas constitucionais aprovadas na forma do disposto no próprio 53.0. 
Permanecem tais documentos internacionais com o status de leis 
ordinárias, que detinham antes da EC n." 4512004, demandando, por 
necessário, providências de constitutione ferenda dos poderes 
competentes para alterar tal situação, indesejável sob todos os pontos de 
vista319. 

Passa-se, agora, a análise do tratamento brasileiro dado ao crime de tortura, 

que foi criminalizado pela Lei n." 9.455, de 7 de abril de 1997. Guilherme de Souza 

Nucci assim conceitua a tortura: 

Preferimos, no entanto, um conceito mais abrangente. entendendo por 
tortura qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, 
fisico ou mental, continuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou 
para servir de castigo por qualquer razão3". 

Interessante notar que esse mesmo autor define quem são as vítimas do 

crime de tortura: 

E a pessoa que sofre o constrangimento físico ou moral; a terceira pessoa 
é aquela que fornece a informação, declaração ou confissão. quando se 
depara com a tortura da vitima. Portanto. pode-se obter dados do próprio 
torturado ou de pessoa não agredida diretamente, porém à custa do 
sofrimento alheio. Ambos são sujeitos passivos do delito de tortura"'. 

A grande dificuldade de obter a reprimenda penal para esse delito refere-se a 

sua prova, já que, na maioria das vezes, a única confirmação dos fatos se dá por 

meio da palavra da vítima, O que pode fragilizar a convicção do órgão julgador. 

"" FEKRAZ, Aiinit Cgiiilicla da Conh~i. O.; 1r;it;idus i as convcii~õcs inlcrtiacioniiis de Direitos Huii,anos 
;in~crii)rcs à Eiiiciida Constilucion~l n. 4512004. Revista de Mestrado em I>ircito - Dii-cicos Huinriiios c 
~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  do Centro Universitário UNIFIEO, Osasco, SP, Editora Fico, ano 7,1i.l, p. 1 17.132, 2007. 

NUCCI, Guilhcriiie dc Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4 .  cd. Sjo Paulo: Editora 
Rcvi.;ta dos Trihunais, p. 1124. 2009. 
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Assim, apresentam-se posicionamentos nos dois sentidos, o primeiro em desfavor a 

aceitação tão somente do depoimento contra outros elementos de prova: 

Tortura. Absolvição na primeira instáncia. Contexto duvidoso. Versão da 
vítima. Falta de amparo nas demais provas. Dúvida razoável. Absolvição. 
Se o contexto probat6rio trazido pela palavra da vítima em relação ao crime 
de tortura se mostra colidente com a prova oral produzida, formando um 
contexto nebuloso que se resolve em favor do réu que deve ser absolvido 
pela só fragilidade das provas. Recurso defensivo. Abuso de autoridade. 
Prescrição da pretensão punitiva. Pena in abstracto. Prejudicial de mérito. 
Impossibilidade de análise do mérito. A extinção da punibilidade do Estado 
pela ocorrência da prescrição, pela pena in abstracto, é prejudicial de 
mérito e como tal não demanda a análise deste, de modo que, reconhecido 
o decurso do prazo prescricional, considerando a pena máxima cominada 
para o delito, não há que se perquirir acerca da prova ou não da 
materialidade e da autoria do delito. eis que a extinção da pretensão 
punitiva precede a análise do mérito. Recurso ministerial não provido e 
recurso defensivo improvido. (TJMG - Acr 1.0693.03.023399-3001 - 1 ." 
C.Crim. - Rel. Judimar Biber - Dje 10.1 1 . 2 0 0 9 ) ~ ~ ~ .  

Em sentido contrário, valorizando a prova oral produzida pela vitima, tem-se a 

jurisprudência apresentada por Alberto Silva Franco: 

A prática de tortura no meio policial geralmente ocorre nos recônditos das 
delegacias, não contando com testemunhas presenciais. Por isso, a 
palavra da vitima ganha importância na formação da convicção do julgador, 
máxime se está em perfeita harmonia com as demais provas dos autos 
(TJGO - 1." Câm. Crim. - Ap 21865-51213 - Rel. Paulo Telles - 
j.20.02.2003 - RT 81 7/61 5)323. 

A tortura, alem de ser considerada crime, dada sua grande periculosidade e 

repulsa pela sociedade, é equiparada aos crimes hediondos, o que significa dizer 

que as regras previstas na lei dos crimes hediondos, Lei no 8.072, de 25 de julho de 

1990, aplicam-se a esse crime, conforme dispõe o artigo 2" dessa mesma lei. 

O artigo I a ,  $4", inciso II, da lei no 9.455, de 1997, que define o crime de 

tortura, prevê a causa de aumento de pena de 116 a 113 no casos de as vitimas 

serem crianças, adolescentes, gestantes, portadores de deficiência e maiores de 60 

anos, envolvendo, assim, as legislações especificas já tratadas neste trabalho, fato 

este que proporciona maior proteção as pessoas naquelas condições de maior 

32' ~ ~ ~ i ~ t ~  ]OU de Direito Penal e Processual Penal. Sáo Paulo, n .  59. p. 190, dez.-jan. 2010. 

'1' FRANCO. ~ l l i c r to  Silv;~. Crimes hediondos. - 6.  cd. Sáo P;iiiIii: Editora Revisto dos Trihiin;iis. 2007, p. 

134. 



fragilidade, como a mulher gestante, que tem não só a sua proteção garantida, mas 

também a de seu feto, ou mesmo a pessoa idosa, a criança e o adolescente. 

A lei traz, nesse ponto, uma proteção específica a pessoa potiadora de 

necessidades especiais. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, "Portador de 

deficiência: é a pessoa incapacitada, total ou parcialmente, para os atos em geral, 

seja por deficiência física, seja em face de defeito 

Cabe mencionar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

em relação a crianças e adolescentes, conforme dispõe em sua ementa: 

Ementa oficial: Apelação - tortura - Configuração - Elemento subjetivo 
comprovado - Condenação. 
"Quem sem qualquer motivo agride com chutes, socos o pequeno enteado 
de 04 anos de idade ameaçando-o de morte e o amarrando em uma árvore 
batendo com uma vara impiedosamente e por fim morde a vítima no rosto 
pratica o crime de tortura. Presente o intenso sofrimento físico e psicológico 
causado na criança com o ânimo de torturá-la e não de corrigi-la. 
Os maus tratos, conforme definição do art. 136 do CP, é quando o agente 
se excede nos meios de correção, o que não se verifica do contexto, 
evidenciado que as agressões são gratuitas, comprazendo-se com o 
pânico demonstrado pelo pequeno que reiteradamente era torturado ao 
voltar da visita ao pai biológico. Conduta tipificada no art. 1 .", II, c/c o 54.'. 
da lei 9.45511 997. 
Apelo Ministerial provido. Prejudicado o apelo defensivo. (TJRS - ApCrim 
70028974657 - Câm. Crim. - j. 18.06.2009 - V.U. - rel. Des. Elba 
Aparecida Nicolli Bastos - DJRS 23.06.2009 - RT 8871694). 

A controvérsia sobre a caracterização do crime de tortura ou de maus-tratos, 

previsto no artigo 136 do Código Penal, parece ter sido resolvida pela jurisprudência. 

Veja-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito: 

CRIME DE TORTUA - ARTIGO I.', INCISO ii, DA LEI N." 9.455197 - 
QUALIFICAÇÃO PELO EVENTO MORTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
CRIME DE MAUS TRATOS QUALIFICADOS PELA MORTE (ARTIGO 136, 
52.O DO CODlGO PENAL) PROMOVIDA PELO TRIBUNAL - REVISÃO DA 
DECISÃO - SUMULA N. o7 1 STJ - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 
MINISTERIAL NA0 CONHECIDO. 
I. A figura do inc. II do art. I.", da Lei no 9.455197 implica na existência de 
vontade livre e consciente do detentor da guarda, do poder ou da 
autoridade sobre a vítima de causar sofrimento de ordem física ou moral, 
como forma de castigo ou prevenção. 
II. O tipo do art. 136 do Código Penal, por sua vez, se aperfeiçoa com a 
simples exposiçáo a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância, em razão de excesso nos meios de 
correção ou disciplina. 

- 
''I NUCCI, Gililhcrine de Souza. Leis pçnais e processuais penais comentadas. 4.  cd. Sao paul": Eclitiirs 
l<cv is i i l  dos 'l'iihuniiis, 2009. p. I I 1 .  
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III. Enquanto na hipótese de maus-tratos. a finalidade da conduta B a 
repreensão de uma indisciplina, na lorlura. o propósito é causar o 
padecimento da vítima. 
IV. Para a configuração da segunda figura do crime de tortura B 
indispensável a prova cabal da intenção deliberada de causar o sofrimento 
flsico ou moral, desvinculada do objetivo de educação. 
V. Evidenciado ter o Tribunal 'a quo', desclassificado a conduta de tortura 
para a de maus-tratos por entender pela inexistência de provas capazes a 
conduzir a certeza do propósito de causar sofrimento fisico ou moral 
vítima, inviavel a desconstituição da decisão pela via de recurso especial. 
VI. Incidência da Súmula n. 07 1 STJ, ante a inarredável necessidade de 
reexame, profundo e amplo, de todo conjunto probatório dos autos. 
Vil. Recurso não conhecido, nos termos do voto do relator. 
(STJ - 5" T. - Resp 610.395 - SC - Fiel. Min. Gilson Dipp - j. 25-5-2004 - 
v. u. - DJU, 2-8-2004, p.544). 

O que distingue o crime de maus-tratos do crime de tortura é o elemento 

subjetivo, ou seja, a intençâo do agente. Assim entende André Estefan: 

Mais uma vez, deve-se frisar, a distinção principal encontra-se no elemento 
subjetivo. Na tortura, o objetivo náo é educar etc., mas aplicar o castigo. 
que ganha importância como um fim em si mesmo. AIBm disso, neste delito 
os meios empregados produzem intenso sofrimento físico ou mental. 
Configurará tortura, por exemplo. acorrentar o tutelado no porão da 
residência como forma de aplicar castigo. Haverá maus-tratos, de outra 
parte, se a medida consistir em privá-lo de alimentação por uma semana, 
visando a educá-lo ou ensinar-lhe algo325. 

Desse modo, a todas as pessoas, sem distinção de qualquer natureza, são 

garantidos os direitos fundamentais a vida, de forma digna, respeitando-se sua 

integridade física, moral e intelectual, garantidos pelos mecanismos de proteção 

previstos pela Constituição da Repúbl ica e pelas leis infraconstitucionais, conforme 

análise feita neste trabalho. 

"' ES~-EFAM. André. Direito Penal - Parte especial. Sáo  Paulo: Saraiva, 2010. p. 225.226. 



Conclusão 

0 s  direitos fundamentais da pessoa humana foram reconhecidos por meio de 

evoluções históricas da humanidade e do próprio direito. De acordo com o 

reconhecimento de sua identidade como sujeito de direitos e obrigações, passa-se a 

sua proteção com o surgimento, nos séculos XVI e XVII, na Europa, dos direitos 

humanos, tratados, na Idade Média, como direitos naturais, o chamado jus- 

naturalismo, que objetivava o direito em conformidade com a ordem natural que o 

homem não constrói, descobre. Posteriormente, houve a universalização dos direitos 

humanos com a expansão da colonização europeia. 

Os direitos da vitima de condutas criminosas acompanharam essa evolução 

do direito, pois os estudos demonstram que, desde o Código de Hamurabi, 

passando tanto pelo Direito Romano quanto pelo Direito Canônico, foram 

reconhecidos os direitos das vitimas, sendo a justiça mais severa, já que, a época, 

aplicava-se a justiça privada do "olho por olho e dente por dente". 

Esse auge de proteção a vítima foi denominado de período de ouro para ela 

que, com o tempo, passou a perder força com o surgimento das composições. 

O avanço dos institutos jurídicos trouxe aplicabilidade aos direitos 

fundamentais, mas essa efetividade não se deu de forma igualitária entre os 

acusados de cometer ato criminoso e a vitima de tal conduta, que, como pessoa, 

tem sido relegada a segundo plano, conforme se verifica no cotidiano brasileiro, 

ressalvadas algumas alterações legislativas ocorridas recentemente. 

A sociedade enfrenta uma realidade bastante complexa, pois hoje os direitos 

fundamentais da pessoa humana estão positivados em quase todos os documentos 

constitucionais do Estado, que se vê obrigado a enfrentar conflitos entre pessoas 

que disputam, entre si, seus direitos fundamentais. 

Nessa dinâmica entre reconhecimento de direitos pelo direito material e sua 

efetivação pelo direito processual, verifica-se que as pessoas vitimadas por condutas 

criminosas passam por dificuldades para lograr o restabelecimento da situação 

anterior ao fato que as lesionou. Isso ocorre porque, ao longo dos anos, houve 

esquecimento dos direitos da vitima. Não obstante o Direito Penal e o Processual 

penal se terem desenvolvido no decorrer de vários anos, essa evolução não 

acompanhou a proteção da vítima. 



Verifica-se que, em diversos países do continente europeu, a legislação 

apresenta maior eficiência do que a brasileira no que se refere a agilizar a reparação 

de danos sofridos pela vítima bem como o amparo a dificuldade de restabelecimento 

de seus direitos. 

No Brasil, nota-se a tendência do Direito Penal em criar institutos que 

proporcionem a reparação dos danos sofridos pela vítima, quer reconhecendo-os 

como consequência direta da sentença penal condenatória, quer como condição 

para conceder a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da 

pena, ou ainda como fixação de multa reparatória prevista na legislação de trânsito 

brasileiro. 

As dificuldades da vítima não param por ai, discute-se a responsabilidade do 

Estado pelas lesões sofridas por ela, sendo certo seu direito a indenização como 

corolário do próprio direito a segurança, a dignidade, a saúde e ao bem-estar, 

reconhecido na Constituição da República como dever do Estado. 

Para demonstrar essas questões, analisaram-se alguns crimes que 

apresentam grande grau de lesividade e, ao mesmo tempo, dificuldade de amparo 

as vítimas. Tem-se, por exemplo, os crimes de violência doméstica contra a mulher, 

os crimes contra menores e idosos, e ainda os de tortura, que apresentam diversas 

dificuldades, entre as quais a de serem denunciados, pois, na maioria das vezes, 

tem-se ausência de provas. Alem disso, caso sejam provados os fatos, o empecilho 

passa a ser a obtençáo de uma sentença condenatória que indenize os danos 

sofridos pela conduta delitiva. 

Pela análise do panorama atual, acredita-se que o cenário seja positivo em 

relação a vítima, pois a legislação pátria se encaminha para ampará-la mais, como 

ocorre na lei de proteção a vítimas e testemunhas, que pode ser melhorada, a 

exemplo do que se tem na Europa, pois o Estado possui meios para oferecer apoio 

as vitimas, de forma mais atuante, continua e duradoura, até que elas se 

restabeleçam. Outro ponto que demonstra melhoria sáo as leis atuais referentes ao 

processamento dos crimes e a efetivação dos direitos reconhecidos em sentenças 

condenatórias, como no Código de Processo Penal, em consonância com o Código 

de Processo Civil, que permite, de imediato, ao Juiz Criminal fixar, na sentença 

condenatória, o mínimo reparatório da vítima, podendo tal decisão ser executada 

corno título executivo judicial na esfera cível, existindo, aí, a possibilidade de buscar 



a reparação, de forma mais célere, mediante procedimento de liquidação para 

apurar o quantum da lesão e, de pronto, iniciar o processo executivo. 

Atualização legislativa interessante ocorreu com a lei contra violência 

doméstica que possibilita a vítima a obtenção de alimentos provisionais enquanto o 

processo segue seu trâmite. ~ s s e  direito deve ser estendido a outras leis criminais, 

como os casos de homicídio, de lesão corporal grave ou gravissima e de sequestro, 

ou de outros crimes graves que deixam a vitima impossibilitada de exercer os atos 

do dia a dia, ou por tê-la matado e retirado o sustento de seus dependentes, que 

acabam sendo vítimas indiretas da conduta criminosa. 

Para concluir este trabalho, faz-se necessário ressaltar, novamente, que o 

artigo 245 da Constituição da República regula o dever de o Estado prestar 

assistência as pessoas vitimadas por condutas criminosas, mas, por não ter eficácia 

plena, necessita da edição de uma lei infraconstitucional, que até hoje não foi 

elaborada pelo legislador. 
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