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APRESENTAÇÃO 

 

São inúmeros os desafios do ensino universitário no Brasil, que passa por 

transformações decorrentes do momento histórico em que vivemos, onde fomos 

desacomodados, provocados a realizar em nossas vidas adaptações sociais, 

culturais e econômicas. No ensino superior, docentes e discentes foram impactados 

diretamente na relação de ensino e aprendizagem. 

Sob tais pressupostos, as diretrizes curriculares nacionais são a bússola de 

que necessitamos para superar essa fase, pois recomenda-se que deve ser 

proporcionado ao graduando o desenvolvimento de habilidades e conteúdos 

curriculares para formação teórica, profissional e prática, incentivando a pesquisa e 

a extensão como elementos essenciais a atividade de ensino. 

A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão sempre nortearam a 

Universidade do Contestado, contudo esse tema assume uma relevância ainda 

maior nos dias de hoje, para articular os saberes no âmbito do Curso de Direito, 

evidenciando a ação de professores e estudantes, tanto para difusão do 

conhecimento jurídico, quanto para construção de uma sociedade mais justa e 

solidária. 

É nessa perspectiva que se apresenta a obra “Direito em Debate III: coletânea 

de artigos científicos dos formandos de 2020-2 Vol. 1”, como um esforço na direção 

de demonstrar o protagonismo de discentes e docentes para superação dos 

desafios que se apresentam no ensino superior. 

Boa leitura! 
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A INSERÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO PROCESSO 

PENAL BRASILEIRO SOB O PRISMA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA 

 

Samara Balbinott1 
Leandro Américo Reuter2 

 

RESUMO 

O presente trabalho dedica-se a avaliar o Acordo de Não Persecução Penal em 
contraponto a garantia do princípio da presunção de inocência, tendo em vista o 
modelo legal que estrutura o ordenamento jurídico para debater sua 
(in)aplicabilidade no direito brasileiro. O instituto ganhou visibilidade com a lei 
13.964/19 que alterou dispositivos da legislação penal e processual penal. Cediço é 
que o tema abordado envolve matéria pertinente à legislação penal e processual 
penal, bem como ao Direito constitucional, haja vista que pauta a aplicabilidade de 
um instituto jurídico que foi baseado no modelo estadunidense pleabargaining. Isso 
implica avaliar os reflexos de uma possível adoção de ferramentas anômalas, bem 
como discutir como se fundamenta a estrutura jurídica brasileira, tendo por base a 
realidade social, política e sobretudo jurídica do país. Dessa maneira, explora-se os 
aspectos conceituais, as características e principais pontos do direito penal, sua 
função social e jurídica. Da mesma forma, aborda a doutrina e jurisprudência no que 
tange a compreensão do processo penal brasileiro, observando sempre os ditames 
constitucionais consolidados. Os resultados alcançados com a vasta pesquisa 
bibliográfica foram imprescindíveis para se afirmar que a discussão ainda está 
aberta e que ela está apenas começando, dependendo ainda de um posicionamento 
dos tribunais superiores acerca da mitigação dos princípios e garantias 
constitucionais, sobretudo em razão da aplicação do Acordo de Não Persecução 
Penal, frente ao princípio da presunção de inocência.  

 
Palavras-Chave: Direito processual penal. Princípio da presunção de inocência. 
Acordo de não persecução penal. 

 

 

 

 

                                                      
1Acadêmica do Curso de Direito da Universidade do Contestado, campus Curitibanos/SC. E-mail: 

samarabalbinott@outlook.com  
2Orientador: Graduado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção (São Paulo, SP), graduado 

em Direito pela Universidade do Contestado, (Caçador, SC), pós-graduado em Interdisciplinariedade 
pela UNICS, (Curitiba, PR), pós-graduado em Magistratura do Trabalho e direitos trabalhistas pela 
Associação dos Magistrados do Trabalho (AMATRA) e UNIPLAC, (Lages, SC), membro da 
Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, professor efetivo do Estado de Santa 
Catarina desde 2003, professor titular na Universidade do Contestado, campus Curitibanos, SC e 
advogado. E-mail: leandrusreuter@hotmail.com  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como foco a análise de conceitos que implicam na 

barganha processual penal sob o princípio da presunção de inocência.  

Neste sentido, o instituto da pleabargaining, típico do direito estadunidense é 

apresentado como mecanismo de facilitação das negociações, cujo intuito principal é 

promover a resolução do conflito a partir do acordo entre as partes. Isso significa 

que, em sede de acordo poderão ser discutidos o crime (autoria e materialidade), 

além da respectiva pena, podendo as partes negociarem de forma satisfativa o 

resultado da ação. 

Essencialmente, quer-se mostrar a evolução sentida pelo Direito Processual 

Penal com a inclusão de normas de caráter social, oriundas de uma profunda 

transformação social, econômica e política desencadeada após século XIX, 

resultando de uma alteração básica que constituía a relação Estado e indivíduo até 

então. 

Importa ainda destacar o papel relevante e imprescindível da Constituição 

Federal de 1988 em consolidar os principais direitos e garantias fundamentais da 

pessoa. Neste prisma, reflete diretamente as garantias processuais e com elas, o 

limite do poder punitivo do Estado, pautando-se em um processo justo, legal e 

razoável. 

Diante disso, o crime e a pena ganham novos significados no direito 

processual penal. A ideia de coerência na proteção do indivíduo e limitação do poder 

do Estado ganham força, e com isso, o direito penal passa a funcionar como 

instrumento capaz de analisar o crime sob vários aspectos e a pena como vetor de 

transformação dos conflitos sociais pensando em saná-los de maneira funcional e 

resoluta.  

Neste prisma, a adoção dos princípios constitucionais acarretou na 

possibilidade de adaptação das normas às novas necessidades da coletividade, 

deixando de ser apenas mecanismos supletivos para adquirirem a função de fonte 

de direito. 

Neste contexto, no capítulo inicial, o estudo ganha forma para abordar o 

sistema processual penal brasileiro, focando nas garantias constitucionais e nos 

conceitos essenciais que estruturam o processo penal. Não há como negligenciar o 
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direito penal, por conseguinte, surge a necessidade de tratar da alteração da pena 

ao longo da história, destacando os momentos históricos em que o processo penal 

era absorvido pelo direito material. 

Por conseguinte, no segundo capítulo, elabora-se o tema de forma a 

descrever a evolução histórica do instituto da flexibilização do processo penal, 

livremente denominado barganha processual, numa análise focada em compreender 

sua aplicação e aderência ao sistema jurídico típico das estruturas jurídicas da 

common law. 

Tem-se a reflexão do poder punitivo Estatal de maneira ampla, logo 

contempla encarar os reflexos jurídicos e sociais do direito penal, em especial da 

finalidade prática da pena e os institutos despenalizadores implementados ao 

sistema processual penal brasileiro.  

No último capítulo, busca-se caracterizar, via de estudo comparativo, a 

(in)aplicabilidade da barganha processual no direito brasileiro frente a mitigação do 

princípio da presunção de inocência, sobretudo firmando-se na lógica constitucional 

do Estado Brasileiro, de sua tradição civil law inspirada no sistema jurídico 

português. 

Em sede de conclusão, pondera-se acerca da adoção de postura mais 

coerente não só com a norma, mas com a essência do ordenamento jurídico, já que 

de um lado temos a busca pela resolução célere e econômica do conflito e de outro 

temos as garantias processuais, dentre elas, o respeito à presunção de inocência. 

Em que pese se solucione as questões tendo em conta a análise subjetiva, própria 

do conteúdo princípio lógico, ocasiona-se um certo grau de insegurança jurídica, 

diante da possibilidade de alteração do posicionamento e consequente decisão de 

diversas maneiras de interpretação, pautados na solução caso a caso. 

Saliente-se, pois, que os levantamentos foram suficientes para continuar 

retratando a dinâmica das relações sociais, contudo, guardando a essência do 

direito. Isso significa dizer que a implementação de normas deve observar a lógica 

jurídica e a funcionalidade prática do instituto proposto dentro da realidade fática do 

processo penal brasileiro. 

Dessa forma, enquanto a legislação cuida de disciplinar a ordem, cabe ao 

conhecimento efetivá-lo como mecanismos de materialização dos direitos, uma vez 

que, os indivíduos emancipados das suas garantias, conseguem alcançar em 
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plenitude os objetivos da proteção legal, seja nas relações sociais, ou demais 

relações jurídicas. 

Desse modo, em conjunto com a leitura de artigos acadêmicos, doutrina, 

jurisprudência, legislação e demais materiais disponíveis em plataformas digitais, há 

de se destacar que o conflito pode ser solucionado a partir do equilíbrio proporcional 

entre os interesses protegidos pelos princípios fundamentais, e o respeito aos limites 

impostos ao Estado, sobretudo em relação a indisponibilidade de direitos essenciais 

-garantias processuais.  

Assim, é possível avaliar como essa solução produzirá efeito no mundo 

prático, no que diz respeito em garantir a segurança jurídica e consequentemente a 

efetividade dos princípios e garantias fundamentais do indivíduo.  

 

2 OS FUNDAMENTOS DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 

O ordenamento jurídico pressupõe um sistema consolidado de normas que 

disciplinam a vida social, bem como promove a tutela dos direitos que são 

relevantes para a sua organização. 

Pela premissa constitucional a liberdade é direito fundamental, cediço que, 

deste direito desdobra-se uma série de garantias, bem como a partir de tal 

afirmativa, se estabelece uma hierarquização entre as normas constitucionais 

(BECCARIA, 2013). 

Observa-se que a hierarquia diz respeito a essencialidade do direito em si, 

não quanto a força normativa da previsão constitucional, uma vez que, não existe 

hierarquia entre as normas do corpo da Constituição Federal. 

Todavia, as garantias fundamentais ocupam lugar de destaque no 

ordenamento jurídico, basta lembrar que um extenso rol destas forma o bloco de 

cláusulas pétreas, assim estabelecidas pelo legislador originário, visando preservar 

seus efeitos na ordem jurídica, pois sua alteração é dificultada e impedida sua 

extinção formal, da mesma maneira que seu exercício não pode ser obstaculizado 

(BATISTA, 2015). 

Não obstante, ao analisar o artigo 5º e seus incisos, tem-se a importância 

dada às liberdades quer ela seja individual, quer seja coletiva.  Neste contexto, 

implica de início, na aceitação da premissa que a liberdade é cláusula pétrea, e que 
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apenas a norma constitucional permite que seja ela limitada, em caráter excepcional, 

e nos estritos parâmetros da norma penal. 

Importa conceber ainda que no Estado Democrático de Direito estão 

consolidados o exercício de direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem 

estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. 

Diante disso, está formado o esboço primário de um direito que tem como 

consequência de suas sanções a privação da liberdade, num princípio minimalista, 

onde o estado deve, cada vez menos, normatizar, pois, a cada delito que surge uma 

liberdade sucumbe. Neste sentido, a criminalização é ação excepcional, 

imprescindível, e requisito imperativo para que haja a supressão de liberdades 

individuais.  

A Constituição Federal de 1988 incorporou no ordenamento jurídico princípios 

que são a base argumentativa para uma série de garantias que refletem sobre 

direitos individuais e coletivos tutelados que, pela sua própria construção histórica, 

revelam-se como verdadeiros limitadores do alcance do poder do Estado em suas 

relações com a pessoa humana. 

Em virtude disso, o legislador originário dispôs ao longo do artigo 5º uma série 

de garantias, que não esgotam as hipóteses, mas transparecem o intuito legal de 

ampliar os direitos do cidadão, privilegiando a liberdade, a igualdade e a dignidade 

da pessoa humana. 

Logicamente que a humanização do direito foi fato determinante para 

possibilitar a implementação de mecanismos que concretizam os direitos e 

garantias, para além da disposição formal. Sobre o tema: 

 

A primeira tese [dos direitos fundamentais], de inspiração 
preponderantemente lockeana e kantiana, corresponde ao pensamento de 
autores como Rawls, Dworkin, Richards, etc., que partindo de teses neo-
contratualistas ou de um discurso filosófico político-moral, procuram 
identificar um conjunto de direitos fundamentais deduzidos a partir de 
princípios de justiça (fairness) ou de prerrogativas morais da personalidade, 
afirmando a sua inegociável prioridade na ordenação da comunidade 
política (FELDENS, 2010, p. 57-78). 

 

Dessa maneira, os direitos fundamentais são construídos pela argumentação 

doutrinária ao passo que possuem a mesma origem e valores de conteúdo de justiça 

e igualdade social. 
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O rol dos direitos individuais e coletivos são aqueles que pautam as 

liberdades da pessoa, são os classificados pela doutrina como os de primeira 

geração de caráter civis e políticos diante da premissa do estabelecimento de uma 

relação democrática entre o Estado e a sociedade. Sobre tais direitos, lê-se: 

 

[...] embora seja possível visualizar os princípios constitucionais como 
verdadeira garantias fundamentais dos indivíduos, seja em face do Estado, 
seja em face de si mesmos, deve-se assinar, ao menos como referência 
distintiva em relação às regras jurídicas, uma certa amplitude de suas 
vinculações normativas. E isto ocorre pela maior abstração de seus 
comandos, o que torna necessário o estabelecimento de critérios 
minimamente objetivos que possam resolver possíveis e inevitáveis conflitos 
entre direitos fundamentais (OLIVEIRA, 2009, p. 31). 

 

Diante disso, o princípio do devido processo legal reflete a garantia ao 

indivíduo de não ser processado nem privado de sua liberdade e de seus bens 

senão em virtude de processo disciplinado por uma lógica procedimental pautado 

em regras que guardam simetria com o ordenamento jurídico pátrio.  

Diante disso, dispõe o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal define: 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória”. Dessa forma, é possível se ler: 

 

O princípio da presunção da inocência tem seu marco principal no final do 
século XVIII, em pleno iluminismo, quando, na Europa Continental, surgiu a 
necessidade de se insurgir contra o sistema processual penal inquisitório, 
de base romano-canônica, que vigia desde o século XII. Nesse período e 
sistema o acusado era desprovido de toda e qualquer garantia. Surgiu a 
necessidade de se proteger o cidadão do arbítrio do Estado que, a qualquer 
preço, queria sua condenação, presumindo-o, como regra, culpado 
(RANGEL, 2010, p. 53). 

 

Essa dualidade do dispositivo impõe que o indivíduo seja considerado 

culpado, mantendo seu status quo de inocência presumida até que, por via do 

processo legal, com observância de todas as regras legais, se prove a materialidade 

e autoria do delito, imputando-lhe, então, a culpa.  

Além do mais, é elemento intrínseco que qualquer conclusão de culpa seja 

alcançada por meio das regras que orientam o processo em plena obediência ao 

comando constitucional. Assim é o entendimento da doutrina majoritária, veja-se: 

 

[...] tem por objetivo garantir, primordialmente, que ônus da prova cabe à 
acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu 
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estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se 
indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao 
Estado-juiz, a culpa dos réus (MORAES, 2013, p. 31). 

 

Ademais, deste princípio, decorre ainda a garantia de ampla defesa e 

contraditório, a consolidação do juiz natural, enquanto figura dotada de competência 

para exercer a função jurisdicional dentro do processo legal. 

A norma constitucional ainda preserva o direito a intimidade e à vida privada, 

estes são invioláveis a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada das pessoas, 

com a devida indenização em caso de violação. 

Os direitos fundamentais são analisados em relação a sua importância 

enquanto garantias para o indivíduo dentro do ordenamento jurídico, sobretudo no 

que concerne a relação destes com o processo penal, em especial os princípios do 

devido processo legal, e os subprincípios decorrentes. 

A dignidade da pessoa humana forma a lógica que abarca os princípios 

garantidores da órbita jurídica. Neste sentido, as pretensões negativas, que são 

aquelas em que o Estado tem o dever de abstinência para respeitar as prerrogativas 

do cidadão, tem aplicabilidade imediata e plena, diante da sua essencialidade para o 

conjunto de bens jurídicos indispensáveis para a proteção da dignidade.  

A presunção da inocência foi inserida no texto do Código de Processo Penal, 

expurgando o histórico inquisitório da legislação penal, entrando de acordo com os 

preceitos democráticos consolidados com a Constituição Federal. Seu surgimento 

enquanto princípio marca a consolidação das garantias fundamentais do indivíduo 

no mundo, decorrente então da democratização dos direitos. 

Nesse sentido, importa considerar as mudanças de entendimentos dos 

Superiores Tribunais em relação ao princípio da presunção de inocência afetam 

criticamente a democracia em seio constitucional.  

Sobretudo quando há uma inconstância quanto à possibilidade ou não do 

cumprimento da pena de prisão antes do trânsito em julgado da condenação. Sobre 

o tema é importante destacar: 

 

A presunção de inocência afigura-se como regra de tratamento, de forma 
que embora recaiam sobre o imputado, suspeitas de prática criminosa, no 
curso do processo, deve ele ser tratado como inocente, não podendo ver-se 
diminuído social, moral, nem fisicamente, diante de outros cidadãos não 
sujeitos a um processo (NICOLITT, 2010, p. 61). 
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No direito estrangeiro, a partir da análise comparativa é possível destacar a 

presença do princípio da inocência em diversos ordenamentos jurídicos. No direito 

português, por exemplo, o princípio foi inserido como direito fundamental, colocando 

foco também na celeridade processual, resguardando o tratamento como inocente 

dentro e fora do processo, não tendo qualquer ônus de prova em relação aos fatos 

que está sendo acusado.  

Na Alemanha, embora não haja previsibilidade expressa em uma lei como a 

Constituição Federal, todavia, devido a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, o aludido princípio faz parte do seu ordenamento jurídico. Em seu Código 

de Processo Penal por outro lado, traz a impossibilidade da execução da pena antes 

do trânsito em julgado. 

Por fim, cabe ainda destacar, outro sistema jurídico que serviu de inspiração 

para o direito brasileiro, na Itália, a sua incorporação foi resistida, tendo em vista a 

realidade política do pais, que vivia uma época de autoritarismo do Estado. 

A Constituição Federal de 1988 conseguiu transpor um sistema anterior 

baseado na mitigação de direitos, restabeleceu com o texto atual o modelo 

democrático. 

Baseando-se na atual realidade social e humana, nas transformações pelas 

quais a sociedade passou e nas pesquisas realizadas por instituições integrantes do 

sistema penal, e no desenvolvimento e progresso da criminologia numerosos 

estudos e debates procuram propor um modelo ideal de política-criminal, ou seja, de 

diretrizes orientadoras do sistema penal.  

A atual Constituição Federal representa um marco para a democracia do país, 

pois além de instituir um verdadeiro regime político democrático no Brasil, introduziu 

um avanço na institucionalização dos direitos e garantias fundamentais, tendo os 

direitos humanos, neste diapasão, ganhado amplo reconhecimento.  

A ampliação promovida em nossa Magna Carta no campo dos direitos 

fundamentais terminou por colocá-la entre as constituições mais avançadas do 

mundo em relação à matéria, observando ainda que, em nossa Constituição, dentre 

os fundamentos que alicerçam o Estado Democrático de Direito, grande destaque 

deve ser feito quanto à dignidade da pessoa humana, sendo este fundamento o 

núcleo básico e informador de todo o ordenamento jurídico (PIOVESAN, 2006).   
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Neste sentido, no âmbito penal, como não podia deixar de ser, a Constituição 

trouxe inúmeras disposições garantistas da dignidade da pessoa humana: 

 

O Garantismo não é uma religião e seus defensores não são profetas ou 
pregadores utópicos. [...] sua principal virtude consiste em reivindicar uma 
renovada racionalidade baseada em procedimentos que têm em vista o 
objetivo de conter os abusos do poder e criar condições para eu este 
mesmo poder possa integrara as pessoas, eliminando dentro do possível 
todas as formas de descriminação (PRADO, 2016, p. 123). 

 

Os sistemas processuais penais são métodos de pacificação social pelos 

quais diversas comunidades, em diferentes lugares e momentos da história, 

resolviam seus problemas de indivíduos em conflito com a lei.  

As regras e garantias processuais penais alteram de acordo com o tipo de 

processo penal adotado. Os sistemas processuais penais são classificados como 

inquisitório e acusatório. No sistema inquisitório o juiz agrega as funções 

investigativa, acusatória e judicante. “No sistema Inquisitivo, não há separação de 

funções, pois o juiz inicia a ação, defende o réu e, ao mesmo tempo, julga-o.” 

(PACELLI, 2017, p. 33). 

Dessa maneira, pode-se concluir que o sistema inquisitivo, assim, não guarda 

compatibilidade com os direitos constitucionais que devem prevalecer em um Estado 

Democrático de Direito e, em vista disso, deve ser afastado das legislações 

contemporâneas que tem o escopo de assegurar ao cidadão as mínimas garantias 

em apreço à honra da pessoa humana (RANGEL, 2010). 

Em relação ao sistema acusatório, porém, o que se destaca, por outro lado, 

característica essencial, é o fato das funções de julgar e acusar serem atribuídas a 

órgãos distintos e autônomos. Neste prisma, é um sistema que possibilita: “[...] 

defesa dos direitos fundamentais do acusado contra a possibilidade de arbítrio do 

poder de punir [...]” (PRADO, 2016). 

No sistema misto, ocorre que na fase instrutória ou preparatória, também 

chamada de fase pré-processual mantiveram-se fortes resquícios do modelo 

inquisitório, em contrapartida, na fase processual propriamente dita, ganhou traços 

característicos do tipo acusatório. Veja-se: 

 

Abrange duas fases processuais distintas: uma inquisitiva, destituída de 
contraditório, publicidade e defesa, na qual é realizada uma investigação 
preliminar e uma instrução preparatória; outra posterior a essa, 
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correspondente ao momento em que se realizará o julgamento, 
assegurando-se ao acusado, nesta segunda fase, todas as garantias do 
processo acusatório (AVENA, 2016, p. 35). 

 

Normalmente, alguns doutrinadores têm por classificar os sistemas 

processuais penais da atualidade de Sistema Misto, pois consideram que os 

sistemas puros são modelos históricos, não guardando relação com os 

contemporâneos. 

Como se pode perceber até aqui, o Estado regula as relações jurídicas ou 

intersubjetivas, partindo da premissa de que ao exercer atividade legislativa, o faz 

fundamentado em um dos pilares básicos das funções estatais. 

Assim, surge a persecução penal, que compreende dois momentos: o 

inquérito policial e a ação penal. Dessa maneira, ela nada mais é do que o 

procedimento criminal brasileiro. 

No Brasil, atribuiu-se à Polícia Judiciária a investigação preliminar, cujo 

procedimento administrativo foi nomeado de inquérito policial. Isto porque, segundo 

Lopes Júnior: “No Brasil, denomina-se inquérito policial, atendendo basicamente ao 

órgão encarregado da atividade” (LOPES, 2017, p. 37). 

No que concerne então a persecução penal na fase judicial compreende 

desde a propositura da ação até seu trânsito em julgado. Dessa maneira, as ações 

penais constituem-se um meio fundamental para a deflagração do processo, uma 

vez que por meio desta o Estado deverá apurar adequadamente os fatos trazidos 

pelo Inquérito Policial, respeitando ao princípio constitucional do devido processo 

legal. 

 

3 A FLEXIBILIZAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O Código de Processo Penal por ser uma legislação da década de 1940, 

atravessou diversas realidades políticas do país, tendo que adequar suas normas a 

cada mudança no sistema jurídico. 

A Justiça Restaurativa é um movimento para ampliação do acesso à justiça 

criminal, pautada em diálogos pacificadores e construtores de consenso. Neste 

sentido o procedimento de consenso é construído entre a vítima e o infrator, quando 
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indicado, com a participação dos atores que também são indiretamente afetados 

pelo fato. 

O ponto fundamental da Justiça Restaurativa é a reparação do dano, seja 

moral, material ou simbólico. Utilizando-se do diálogo e aproximação das partes, tem 

por objetivo fazer com que as responsabilidades pelo cometimento do delito sejam 

assumidas, bem como que as necessidades oriundas da ofensa sejam 

satisfatoriamente atendida.  

Em meados dos anos 2000 com o crescimento das proposituras de ações, 

dada a tendência à judicialização dos conflitos, o Poder Judiciário se viu 

sobrecarregado e com pouca capacidade estrutural para exercer a jurisdição de 

maneira satisfativa (AVENA, 2016). 

Diante disso, houve a implementação dos Juizados Especiais Criminais 

Estaduais e Federais que comungaram da ideia de solução dos conflitos a partir da 

adoção de medidas eficazes que contrapõem a morosidade do processo penal. 

A prática adotada pelo Juizado Especial Criminal deve ser pautada em 

economia processual, celeridade, oralidade e informalidade. Por intermédio deste 

meio de pacificação social, o Estado toma conhecimento das chamadas infrações de 

menor potencial ofensivo, entendidas como os crimes e contravenções penais cujas 

penas máximas não ultrapassem 2 (dois) anos, que incluem por exemplo o delito de 

desacato, a ameaça, a lesão corporal leve, os crimes contra a honra, entre outros.  

Ao trazer medidas que evitam o a ação penal, como os benefícios da 

transação penal e da suspensão condicional do processo, os litígios são 

desenvolvidos por meio da comunicação informal, permitindo o diálogo entre as 

partes, e traz ao Estado um papel de mediador, deixando de lado o caráter punitivo 

estatal.  

Importa destacar que a suspensão condicional do processo é encarada como 

uma medida despenalizadora, ao passo que busca solucionar o conflito, antes 

mesmo de toda jornada processual a que está sujeita uma ação penal, propondo 

que o agente assuma a responsabilidade e adote determinados comportamentos 

que servem para solucionar a lide. 

Um dos principais objetivos da suspensão condicional do processo é 

possibilitar que o acusado tenha o processo interrompido, evitando que tenha uma 
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ação criminal contra si deflagrada, bem como todos os efeitos pessoais de uma 

condenação penal. 

Por assim dizer, esse meio de pacificação social contribuiu no enfrentamento 

dos problemas relacionados a criminalidade, ao passo que proporciona a percepção 

ao autor dos fatos as consequências de sua conduta. Além disso, diminui a 

sensação de impunidade na sociedade para aqueles delitos que não eram tratados 

como significativos.  

Outro meio de flexibilização da persecução penal, foi a colaboração premiada. 

A colaboração premiada é um instituto jurídico consignado pela Lei 12.850/2013, 

como um mecanismo para o combate à criminalidade com o desmonte de 

organizações criminosas. Isso porque, quando a pessoa, confessando a prática do 

delito, revela que outro indivíduo também concorre para o resultante. Além do mais, 

este instituto apresenta medidas para intensificar a cooperação entre o agente e as 

autoridades competentes para a aplicação da lei. Neste sentido: 

 

Originado de delatio, de deferre (na sua acepção de denunciar, delatar, 
acusar, deferir) é aplicado, na linguagem forense, mais, propriamente, para 
designar a denúncia de um delito, praticado por uma pessoa, sem que o 
denunciante (delator) se mostre parte interessada diretamente na sua 
repressão, feita perante autoridade judiciária ou policial, a quem compete a 
iniciativa de promover a verificação da denúncia e a punição do criminoso 
[...] (SILVA, 2012, p. 247). 

 

Apesar de ser sinônimo de delação, com esta não se confunde. A delação 

compreende a confissão do acusado quando este confessa a responsabilidade pelo 

delito e passa a imputar a outro o papel de coautor ou partícipe da infração. 

Em suma, delação e colaboração premiada são instrumentos diversos, pois o 

primeiro consiste em delatar os corréus e partícipes do crime, e o segundo, além 

disso, apresenta outras formas de contribuição, como a confissão do crime, a 

recuperação do produto ou do proveito da infração, a localização da vítima com a 

integralidade física preservada, entre outros.  

De outro norte, os constituintes brasileiros de 1987/88 retiraram o Ministério 

Público de sua ligação direta com o Poder Executivo sem que fosse submisso ao 

Poder Legislativo ou ao Judiciário. Essa autonomia em relação aos poderes de 

Estado, não quer dizer necessariamente a independência de accountability político. 



 

19 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

O Ministério Público possui autonomia financeira, administrativa e funcional. 

Neste sentido, preserva-se a função dos membros do MP pela importância de sua 

atuação ao lado do Poder Judiciário. 

Na tradução literal, a expressão accountability pode ser compreendida como 

uma prestação de contas, à transparência de membros de um órgão administrativo 

ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus 

representados, é como se exprimisse a ação de justificar algo. 

No Brasil, em relação à ação penal pela prática de crimes comuns, os 

promotores não possuem discricionariedade para decidir se uma ação deve ou não 

ser levada ao Judiciário. 

Como no entendimento da transação penal não ser uma discricionariedade do 

órgão ministerial, no sursis processual também não é. No caso de não aplicação 

pelo Ministério Público, o juiz poderá oferece-lo, no sentido de que, irá remeter os 

autos para instância superior do órgão ministerial em analogia com o artigo 28 do 

Código de Processo Penal. 

Dessa forma, deve ser analisado ainda o instituto que foi utilizado como 

modelo do Acordo de Não Persecução Penal. Por meio da pleabargaining, o Estado 

pode oferecer uma série de incentivos que reflete em benefícios processuais para 

estimular o acordo. Ou seja, pode-se reduzir as acusações ou mesmo a sanção 

pretendida na sentença em troca da confissão de culpa por parte do acusado 

(FONTES, 2019).  

Ao decidir confessar sua culpa, o acusado é ouvido em audiência para que 

manifeste sua decisão perante um juiz. Por isso é importante pontuar o que a 

confissão representa, ao mesmo tempo, uma admissão de cometimento do delito e 

uma renúncia aos direitos que o réu teria caso decidisse ir a julgamento, quando 

ocorre a negociação (RODAS, 2019).  

Importa mencionar ainda que a confissão será avaliada, tendo em conta a 

voluntariedade da decisão, ou seja, se ocorreu sem coerção sobre o acusado, pois é 

requisito de validade que o réu tenha confessado de maneira consciente e voluntária 

(RODAS, 2019). Neste prisma, cabe apontar que, a crítica mais grave formulada 

contra o instituto é a de inconstitucionalidade decorrente da supressão de direitos 

fundamentais do acusado.  



 

20 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

Refletir sobre a barganha processual, deve ser realizado frente uma série de 

salvaguardas legalmente constituídas a pessoa do acusado, incluindo o direito de 

ser informado das acusações, o direito de não se auto incriminar, o direito a um 

julgamento público e rápido, o direito a um julgamento em um júri imparcial no local 

do crime, o direito a questionar as testemunhas de acusação e o direito à assistência 

por advogado.  

Assim, nos Estados Unidos da América, a prática criminal é amparada pela 

solução consensual dos conflitos criminais, e chega próximo de um modelo 

“eficientista”, em detrimento do garantismo penal. 

Nesse sentido, o modelo norte americano, que baseou o acordo de não 

persecução penal, tem o condão de garantir maior efetividade ao processo penal, 

principalmente no que diz respeito aos crimes menos graves, trazendo 

disponibilidade para aqueles órgãos que compõe a persecução penal, investigar e 

emitir pareceres com uma atenção redobrada aos crimes de maior reprovação 

social. 

Além disso, o acordo de não persecução penal, tem um traço característico 

do instituto da pleabargaining, que é o de minorar os efeitos trazidos pela sentença 

penal condenatória, tantos os efeitos penais como os efeitos extrapenais.  

Todavia, a ideia de produtividade, que é pautada em princípios como o da 

economia e da celeridade processual não pode se sobrepor aos direitos e garantias 

fundamentais dos indivíduos que celebram acordos de natureza criminal 

Isto posto, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, e o princípio da presunção de inocência, a realização de acordos de 

não persecução penal, baseados no modelo norte americano da pleabargaining, 

desde que sejam realizados com cautela, são revelados como alternativa promissora 

de política criminal.  

 

4 O INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL E O PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

A conduta delitiva, quando perpetrada, faz surgir para o Estado a pretensão 

punitiva, baseando-se em elementos que fazem alcançar a materialidade da conduta 

e a autoria do fato. 
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No Estado Democrático de Direito existem limites ao poder punitivo, tendo em 

vista a preservação dos direitos fundamentais do sujeito. Desta forma: 

 

Em um Estado Democrático de Direito, no qual a presunção de inocência é 
um dos princípios basilares em matéria processual penal e que o próprio 
processo é visto sob um enfoque garantista, a pena somente pode ser 
infligida se há elementos suficientes para tanto. A investigação criminal 
estatal, tem como atribuição precípua sustentar a propositura de uma ação 
penal, com respaldo em uma justa causa (lastro probatório mínimo). Essa é 
a principal forma de buscar a verdade real dos fatos e assegurar o devido 
processo legal, já que ninguém pode ser privado de seus bens e de sua 
liberdade sem exercer tal garantia constitucional (TOURINHO FILHO, 2003, 
p. 186). 

 

Neste sentido, a investigação criminal pauta-se na presunção da inocência do 

acusado, oportunizando-o momento para promoção de sua defesa, manifestando-se 

tanto na fase pré-processual quanto no curso da ação penal. 

Assim, parte-se do pressuposto de que todos são presumidamente inocentes, 

enquanto não há a declaração de culpa por meio de sentença condenatória 

transitada em julgado.  

Deste modo, ao entrar no mérito do acordo de não persecução penal, 

considera-se então que, a investigação criminal é ato administrativo, ou seja, 

acontece fora da órbita do Poder Judiciário. 

No texto constitucional, artigo 5º, inciso LVII, o princípio no qual se presume 

inocente a pessoa, até que se prove o contrário, reflete no dever de todo sistema de 

justiça criminal se organize para aglutinar tal previsão, respeitando os limites 

constitucionais. 

De outra banda, existe correlação entre o acordo de não persecução penal e 

o princípio da presunção de inocência, pois em tese, segundo a doutrina, a 

confissão exigida no acordo fere o mencionado princípio. 

Para que seja realizado o acordo é preciso que o sujeito confesse a prática 

delitiva, por meio de uma confissão circunstanciada e formal da infração penal.  

Há doutrinadores que indicam que a confissão formal não induz a uma 

mitigação do texto constitucional: 

 

Apesar da confissão circunstancial ser um requisito indispensável para que 
o acordo de não persecução penal seja estabelecido não tem a mesma 
função e consequência da contida no modelo americano pleabarginig. Este 
se assenta na irreversibilidade da assunção de culpa do investigado e na 
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possibilidade de ser submetido a uma sanção penal imediatamente após a 
sua celebração (SOUZA, 2019, p. 14, apud MACHADO, 2019, p. 21). 

 

Do mesmo modo: 

 

A confissão tratada pela Resolução 181/2017 busca assegurar uma 
depuração das provas impedir que seja celebrado acordo por pessoas cujas 
provas não indicam para sua participação no delito, e ainda, produzir no 
confesso um efeito de arrependimento pela prática de infração penal, 
atributo que pode auxiliá-lo a aumentar o seu senso de responsabilidade e 
comprometimento no cumprimento do acordo. (SOUZA, 2019, apud 
MACHADO, 2019, p. 21). 

 

Por outro lado, há aqueles que indicam a existência de violação ao princípio 

da presunção da inocência, diante da celebração do acordo de não persecução 

criminal. Veja-se: 

 

Além disso, a lei traz como requisito autorizador do acordo a confissão 
formal da prática do crime pelo investigado, disposição de 
constitucionalidade bastante questionável, mormente se considerado o 
princípio da presunção de inocência que vige no ordenamento jurídico 
brasileiro. Ora, se não há persecução penal – e, por conseguinte, devido 
processo legal – é injustificável exigir do investigado a assunção prévia da 
responsabilidade criminal para fins de negócio jurídico processual 
(BARBOSA, 2020, p. 2). 

 

De igual modo: 

 

Porém, um detalhe chama atenção e tem causando discordância entre os 
operadores do direito é no tocante a necessidade de confissão da prática da 
infração por parte do agente. A obrigação de confessar conforme o 
dispositivo pode ferir o princípio da presunção da inocência, ora confessar 
seria produzir prova contra si mesmo. O fato de confessar perante o 
Ministério Público não necessariamente significa que o membro do 
Ministério Público vai formalizar o acordo de não persecução penal 
(LUZDEI; ALMEIDA, 2020, p. 5).  

 

Os acordos com o Ministério Público não são um instrumento recente da 

nossa legislação, porquanto, a Lei 9.099/95 que dispõe sobre os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, já trazia possibilidades de negociação criminal, como a transação 

penal e a suspensão condicional do processo. 

A transação penal é proposta para as chamadas infrações de menor potencial 

ofensivo, que são aquelas em que a pena cominada ao delito não ultrapassa dois 

anos. Já a suspensão condicional do processo, é oferecida para aqueles que 
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cometerem crimes cuja pena cominada seja igual ou inferior a um ano. Está prevista 

no artigo 89, da Lei 9.099/95, e propõe ao infrator a suspensão do processo pelo 

período de dois a quatro anos. 

Além desses institutos citados alhures, já havia a possibilidade de acordo com 

o órgão ministerial no que diz respeito à colaboração premiada, previsto na Lei 

12.850/13. 

Dessa forma, conforme mencionado, o artigo 28-A do Código de Processo 

Penal, acrescido pela Lei 13.964/19, trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro o 

acordo de não persecução penal com o parquet. 

Por meio deste instituto, não sendo o caso de arquivamento, o sujeito que 

praticou um delito sem violência ou grava ameaça e com pena mínima inferior a 4 

(quatro) anos, desde que confesse formalmente a prática delitiva, poderá ser 

beneficiado.  

No que diz respeito as finalidades do acordo de não persecução penal, este 

tem a prerrogativa de garantir celeridade, economia e eficiência processual, bem 

como tem a função de garantir a reparação do dano para a vítima, tendo em vista 

que uma das condições para celebração do acordo é a reparação do dano à vítima, 

salvo nos casos que não há possibilidade de fazê-lo (MOREIRA, 2020). 

De outro modo, no que tange a inaplicabilidade do acordo de não persecução 

está exposto no § 2º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, que este não 

será cabível nas seguintes hipóteses: quando cabível a transação penal; quando o 

investigado for reincidente ou se existirem elementos probatórios que indiquem 

conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 

infrações penais pretéritas; quando o agente foi beneficiado nos 5 (cinco) anos 

anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, 

transação penal ou suspensão condicional do processo; e quando tem-se a prática 

de crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar.  

Assim, o sujeito é tido como reincidente quando comete um novo crime, após 

o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como nas palavras do 

doutrinador: 

 

Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado 
sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, 
enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da 
extinção da pena (BITENCOURT, 2010, p. 278). 
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Outro impedimento para a realização do acordo de não persecução penal, 

como citado acima, é que o investigado não pode ser um criminoso habitual, ou seja, 

enquadra-se neste conceito os sujeitos que foram condenados a uma pena maior 

que cinco anos pelo cometimento de crime doloso, e no período de dez anos, este 

sujeito comete um quarto crime doloso. Além disso, é considerado um criminoso 

habitual o sujeito que é: “Reincidente na ação criminosa e faz do crime sua profissão 

[...]” (PÁDUA, 2015, p. 3). 

Em relação a figura da conduta criminal reiterada esta ocorre quando a 

conduta criminosa já foi praticada pelo investigado. “Já a reiteração de conduta, 

expressão criada pela jurisprudência, refere-se a situações em que o agente pratica 

novo crime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória de crime anterior. 

Portanto, ações penais em andamento são consideradas para caracterizar a 

reiteração de conduta” (ROCHA, 2014, p. 62). 

No que diz respeito ao agente que possui uma conduta criminal profissional, 

esta pode ser definida como aquela que tem o intuito de lucro, veja-se: “Já o 

criminoso profissional é um criminoso habitual de periculosidade acentuada. Além de 

satisfazer as condições para a declaração de habitualidade, o criminoso profissional 

deve viver dos proveitos dos crimes que leva a efeito” (FRANCO, 2019, p. 6). 

Por conseguinte, quando realizada a formalização do acordo de não 

persecução penal, de forma escrita, pelo membro do Ministério Público, pelo 

investigado, e por seu defensor, a fim de que seja efetuada a homologação do 

acordo, é realizada uma audiência em que o juiz irá verificar a legalidade e a 

voluntariedade do acordo, por meio da oitiva do investigado, que contará com a 

presença do seu defensor. 

Quando o magistrado considerar ilegal ou abusivo os termos do acordo, os 

autos serão remetidos novamente para o órgão ministerial, a fim de que seja 

reformulada a proposta, com a anuência do investigado e seu defensor. 

Nestes moldes, a justiça criminal negociada não busca apenas punição para o 

infrator, mas como um modelo restaurativo, busca alcançar a reintegração do 

indivíduo e a pacificação social. 

A partir de 23 de janeiro de 2020, passou a vigorar no país a Lei 13.964/2019, 

em que foi dado ao Ministério Público o poder/dever para oferecer acordo de não 
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persecução penal, a fim de que não ocorra o ajuizamento da ação penal em 

desfavor do sujeito que cometeu crimes sem violência ou grave ameaça. 

A principal crítica que se faz quando se trata deste novo mecanismo 

processual, diz respeito que o acordo de não persecução penal celebrado entre o 

órgão ministerial e o investigado, pode resultar em prejuízos aos direitos 

fundamentais do investigado, pois ao aceitar declarar-se culpado estará abrindo mão 

do direito inerente à sua presunção de inocência.   

Outra crítica é tecida pela forma como foi introduzido no ordenamento jurídico 

em dissonância com a Carta Magna, pois o Ministério Público ao editar as 

resoluções 181/17 e 183/18, estaria extrapolando sua competência, a qual foi 

conferida pelo artigo 130-A, § 2ª, da Constituição Federal (MACHADO, 2019). 

De outro norte, há aqueles que defendem a aplicação do acordo de não 

persecução criminal e afirmam que este modelo traz maior racionalidade ao nosso 

sistema penal, uma vez que permite que o Ministério Público e o magistrado passem 

a analisar com maior atenção os crimes graves (CABRAL, 2017). 

Além disso, ao concentrar mais cautela aos crimes graves, os delitos que 

apresentam menor gravidade, terão uma resposta mais célere. Com isso, esse 

modelo de aplicação do processo penal segue o exemplo de países como os 

Estados Unidos e Alemanha, em que a grande parte dos casos penais são 

resolvidas por meio de acordo (CABRAL, 2017). 

Quanto à constitucionalidade da norma em comento, dever ser analisado a 

base da função princípio lógica das disposições garantidoras dos direitos 

fundamentais da pessoa, bem como análise da realidade do sistema de justiça 

criminal brasileiro.  

Nesse sentido, as normas de eficácia plena são aquelas que podem ser 

aplicadas imediatamente, independentes de posteriores normas infraconstitucionais, 

uma vez que contém em si todos os elementos necessários para a sua aplicação 

imediata.  

Considerando o cunho social consignado pela Constituição Federal, a partir 

da inserção de direitos sociais, principalmente protetivos, as normas de natureza 

contida, têm atributos imperativos, positivos ou negativos que limitam o Poder 

Público. Elas estabelecem direitos subjetivos de indivíduos e entidades privadas ou 

públicas. Nesta toada, define-se: 
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Normas de eficácia contida, portanto, são aquelas em que o legislador 
constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada 
matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência 
discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou nos 
termos de conceitos gerais nelas enunciados (SILVA, 2001, p. 115). 

 

Por sua vez, as normas constitucionais de princípios gerais ou normas-

princípios são as normas fundamentais das quais as outras são apenas 

desdobramentos. Como por exemplo, os artigos 1º e 2º da Constituição Federal 

(SILVA, 2001, p. 119, apud MARQUES, 2010). 

Posto isto, existem argumentos favoráveis e contrários à constitucionalidade 

do acordo de não persecução penal.   

Apesar do empasse na questão, o principal argumento contrário à 

constitucionalidade do acordo é que ele foi estabelecido por resolução do Conselho 

Nacional do Ministério Público, sendo que deveria ter sido regulado por lei formal, já 

que traz uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, de modo que a 

competência para legislar sobre processo penal é privativa da União, consoante 

artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.  

Foi elaborada a Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério 

Público com objetivo de regularizar a investigação criminal. No entanto, nesta 

resolução foi inserida ao artigo 18, uma norma de cunho administrativo, que não 

previa sobre a investigação criminal, mas sim a respeito da permissão para a 

celebração de acordos entre o órgão ministerial e o investigado, a fim de que não 

houvesse o ajuizamento da ação penal, denominado de acordo de não persecução 

penal. 

Diante do instituto estar localizado em uma resolução e não em uma lei 

federal, conforme preceitua o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, a resolução 

passou a ser alvo de questionamento acerca de sua constitucionalidade.  

Com isso, aportou duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade: a ADI 5.790, 

elaborada pela Associação de Magistrados Brasileiros, e a ADI 5.793, feita pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, as quais buscavam impugnar o artigo 18 da 

Resolução 181/2017, sustentando principalmente acerca da competência exclusiva 

da União para legislar em matéria processual. 

Em razão disso, o Ministério Público editou em janeiro de 2018 uma nova 

resolução, alterando a redação anterior. A Resolução 183/2018 do Conselho 
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Nacional do Ministério Público corrigia pontos atinentes aos pedidos das ações 

acima mencionadas. Todavia, tanto a Associação de Magistrados Brasileiros quanto 

a Ordem dos Advogados do Brasil mantiveram seus posicionamentos e em nada 

alteraram o requerimento de inconstitucionalidade. 

Registra-se que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade mencionadas 

perderam em tese o seu objeto, pois a discussão das ações era justamente a 

criação do acordo de não persecução criminal por meio da resolução do Conselho 

Nacional do Ministério Público, mas ao passo que posteriormente o ANPP foi 

inserido no ordenamento jurídico brasileiro por intermédio da lei 13.964/2019, a 

questão foi sanada.  

Do mesmo modo, o acordo de não persecução penal pode ter sua 

constitucionalidade discutida por violar o devido processo legal (NUCCI, 2020). 

Por outro lado, há quem entenda que o acordo de não persecução penal é 

constitucional, considerando que é um direito fundamental do investigado, nos 

moldes do artigo 5º, § 2º, do texto constitucional. 

Igualmente, outro argumento favorável a constitucionalidade do acordo, parte 

da premissa que a regulamentação inicial do instituto a partir de uma resolução, não 

invade a competência da União em legislar matérias processuais, em razão de 

ocorrer de maneira extrajudicial e se tratar de um procedimento administrativo, que 

somente será levado a Juízo para homologação (OLIVEIRA, 2018). Neste sentido: 

 

Apesar das discussões, não se pode negar os benefícios do acordo de não 
persecução penal. Vários são os problemas enfrentados pelo Poder 
Judiciário na atualidade e permitir que um acordo de não persecução penal 
seja proposto é sim uma forma de pacificar conflitos e, de forma 
consensual, resolver problema. E aqui não se fala em imposição de 
condições a um inocente, pois o acordo pressupõe [...] a confissão do 
investigado (COSTA; SILVA, 2017, p. 15). 

 

Assim, quando o acordo de não persecução penal exige a confissão formal da 

prática delituosa para a celebração do acordo, conforme preceitua o artigo 28-A do 

Código de Processo Penal, estaria infringindo uma norma de cunho principiológica, 

ou seja, tem-se afronta ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal. 

Ao confessar a prática delitiva o investigado estaria produzindo prova contra 

si mesmo, o que viola a Constituição Federal, afinal, “a garantia de não 
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autoincriminação consagra autêntica imunidade natural do ser humano que é de não 

se auto acusar, sendo princípio decorrente das garantias constitucionais, tais como o 

direito ao silêncio, a presunção de inocência, além da ampla defesa” (LEITE; 

COSTA, 2020, p. 3). 

Outrossim, a confissão exigida para à proposta do ANPP, se equivale uma 

renúncia do direito ao silêncio (CARDOSO, 2020). A afronta do direito ao silêncio, 

gera conflito com a Constituição Federal, pois o artigo 5º, inciso LXIII, consagra o 

direito ao silêncio como um direito fundamental: "o preso será informado de seus 

Direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 

assistência da família e de advogado”. 

De outro norte, é notório que até o momento da homologação do acordo, a 

confissão não tem utilidade legal constituída, em razão do magistrado não poder 

analisar e valorar esta confissão, pois nesta oportunidade o juiz deverá se atentar 

apenas à formalidade legal do acordo.  

No entanto, a homologação do acordo não faz coisa julgada material, e 

portanto, em casos de descumprimento injustificado das condições elencadas no 

acordo de não persecução criminal, o órgão ministerial poderá oferecer a denúncia. 

Ao oferecer a denúncia, o parquet poderá utilizar da confissão formal e 

circunstanciada utilizada para a celebração do acordo. Todavia, esta confissão seria 

equivalente aquela produzida na fase policial, uma vez que realizada na fase pré-

processual (MARREY, 2020). 

Portanto, a confissão não poderá ser utilizada como único meio de prova para 

prolação da sentença condenatória, pois é necessário que os elementos colhidos na 

fase inquiritorial, principalmente as provas orais, sejam confirmadas na fase 

processual, amparadas pelos princípios do contraditório e ampla defesa. 

Assim, nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal: “O juiz 

formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas”. 

Destarte, à luz da interpretação constitucional, o requisito da confissão formal 

e circunstanciada para a celebração do acordo de não persecução penal, pode gerar 

inconstitucionalidade do artigo 28-A do Código de Processo Penal, ao passo que 
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não se pode violar um direito fundamental (presunção de inocência) para se 

conceder outro direito (ANPP – Acordo de não Persecução Penal). 

Neste sentido, quando se recorre ao fundamento de validade dos princípios 

que garantem a dignidade da pessoa humana, inclusive aqueles refletidos no 

processo penal, como a presunção da inocência, se torna sensível mitigar seu 

caráter normativo para admitir transacionar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo trabalhou essencialmente as normas que estruturam o processo 

penal, mormente sob a visão garantidora do processo nos termos da Constituição 

Federal de 1988. 

Diante da morosidade do processo criminal, um novo modelo de justiça 

negociada passou a ser alvo de especulação, e apesar da Lei 9.099/95 iniciar esse 

novo modelo de barganha, mesmo ainda tímido se comparado a outros institutos, 

como a transação penal e a suspensão condicional do processo, foi necessário a 

criação de um modelo que abarcasse crimes de maior gravidade. 

Em razão da aplicação de sanção penal ter se mostrado pouco eficiente 

diante da evolução da criminalidade atualmente, foi possível estabelecer que a 

máxima intervenção penal tem se mostrado ineficaz no enfrentamento dos litígios 

penais. 

Com isso, surge a partir da Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, baseado no modelo norte americano pleabargaining, o chamado 

Acordo de Não Persecução Penal, que possuía em seu artigo 18, a ideia de trazer 

ao processo penal medidas alternativas à pena de prisão carcerária.  

Neste sentido, em termos de aplicação no processo penal brasileiro, do 

modelo baseado no instituto da pleabargaining, o maior risco é o comprometimento 

dos princípios e garantias fundamentais do indivíduo, sobretudo no tocante à sua 

inocência. 

Tal ponto é extremamente sensível, uma vez que confronta diretamente uma 

disposição constitucional de maior hierarquia que a norma infraconstitucional e que 

guarda uma função normativa de princípio, constituindo cláusula pétrea, assim 
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instituída pelo legislador, sobre a qual se opera vedação legal acerca da diminuição 

do se alcance decorrente de lei. 

Considerando essa afirmação, aderir a uma prática processual diferente do 

sistema jurídico pátrio, com a implementação do acordo de não persecução penal ao 

processo penal brasileiro quando o agente se declarar culpado do delito a ele 

imputado, a fim de evitar as sanções decorrentes do processo penal, estará 

contrapondo as garantias constitucionais e estas restarão comprometidas. 

A postura legislativa no combate à criminalidade tem sido no sentido de 

adotar mecanismos processuais, focando tão somente na aplicação da norma em 

seu caráter procedimental para manter o funcionamento da justiça. 

Todavia, é preciso visualizar o processo penal como uma ferramenta à 

disposição não só do juízo punitivo do Estado, mas uma garantia do cidadão a partir 

das normas constitucionais, sobretudo no que se referem as garantias e direitos do 

indivíduo. 

De outro norte, posteriormente, o Acordo de Não Persecução Penal ganhou 

forma com a lei 13.964/19, popularmente conhecida como Pacote Anticrime. Esta lei 

alterou ao todo aproximadamente treze leis em matérias de direito penal, processo 

penal, execução penal e improbidade administrativa.  

Em síntese, o Pacote Anticrime buscou agilizar a solução dos conflitos que 

chegam ao crivo da justiça criminal, trazendo consigo também eficiência e economia 

processual. A atenção principal foi direcionada ao Acordo de Não Persecução Penal, 

que propôs atribuir responsabilidade ao acusado, pois ao reconhecer sua culpa por 

meio de uma confissão circunstanciada e formal poderá se esquivar dos 

procedimentos inerentes a ação penal. 

Contudo, diante da falta de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, 

acerca do acordo ferir ou não o princípio da presunção de inocência, pois ainda não 

é possível definir se a confissão ficará vinculada ao processo criminal, deverá ser 

utilizado com cautela sob a ótica do investigado, a fim de que sua confissão não seja 

usada em seu desfavor em uma futura ação penal nos casos de descumprimento do 

acordo.  

Além disso, apesar de preponderar a ideia de que o Estado precisa se 

preocupar com a melhor forma de solucionar conflitos, a fim de que gere o menor 
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ônus para as partes da relação processual, é necessário preservar direitos 

fundamentais do indivíduo.  

Em um ponto mais profundo da questão, é na prática, utilizar dos 

instrumentos do Estado para estabelecer uma relação de desequilíbrio de forças 

com o acusado, para não ser este um mero objeto da relação processual penal. 

Por outro lado, implica trazer ao processo a formalização de um procedimento 

voltado à celeridade, economia e efetividade processual, e evitar a sensação de 

impunidade que a população sente, em razão do longo lapso temporal até o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória.  

A Lei 13.964/19, não tem o poder de violar uma norma fundamental, como o 

princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal. Além disso, em tese, um direito fundamental (presunção de 

inocência) não pode ser violado, a fim de que seja sobreposto outro direito (de 

realizar o ANPP). 

Neste contexto, não se pode admitir flexionar garantias de fundamental 

importância para o estabelecimento do equilíbrio entre acusação e defesa no 

processo penal, com vistas apenas na celeridade, economia e eficiência processual, 

haja vista que a finalidade do processo penal é admitir a instrumentalização da 

norma, dentro de um estado democrático de direito. 
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LEI 9099/95 AOS CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS E POR EXTENSÃO 

 

Adonis Eliseu Ortiz3 
Carlos Humberto Naves Junior4 

 

RESUMO 

No presente artigo foi efetuada uma pesquisa bibliográfica e documental a fim de 
esclarecer a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da lei dos 
Juizados Especiais Criminais aos crimes militares. Primeiramente foi realizada uma 
pesquisa a fim de apresentar o Direito Militar, sua história, sua competência e sua 
organização. Num segundo momento foi apresentada a Lei 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, realizando um estudo mais aprofundado nos artigos referentes 
aos Juizados Especiais Criminais. Por fim, a pesquisa seguiu no sentido da 
possibilidade da aplicação dos juizados Especiais Criminais aos crimes militares 
impróprios e por extensão, sendo que, após um prévio estudo doutrinário e 
jurisprudencial, concluiu-se pela possibilidade da aplicação dos referidos institutos.  

 

Palavras-Chave: Juizados Especiais. Aplicação. Institutos Despenalizadores. Crime 
Militar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Código Penal Militar, responsável por enumerar as circunstâncias 

definidoras dos crimes militares, foi recentemente alterado pela Lei nº 13.491, de 13 

de outubro de 2017. As mudanças operadas pela nova legislação alargaram a 

competência das justiças militares da União e dos Estados, e com isso veio à tona a 

problemática diante da lacuna deixada pela nova legislação. Desta forma, é 

relevante buscar meios de melhor entender, e assim utilizar o entendimento mais 

adequado e justo principalmente no que se refere à aplicação dos Juizados 

Especiais Criminais. 
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Doutorando em Direito pela Unifacvest/UVA. Oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 
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Para isso, a pesquisa foi dividida em partes, iniciando a partir da história do 

Direito Militar, bem como uma breve descrição do Direito Penal e Processual Penal 

Militar. Em seguida, as alterações feitas pela Lei 13.491/2017 no Art. 9º do Código 

Penal Militar, seguindo para as aplicações da Lei 9.099/95 na parte referente aos 

Juizados Especiais Criminais, às Jurisprudências e entendimentos doutrinários a 

respeito do tema.   

Num segundo momento, a abordagem foi feita na esfera dos crimes militares, 

definindo-os e entendendo as diferenças entre os delitos militares e os comuns, 

além de compreender os crimes militares próprios e impróprios, bem como iniciar a 

análise dos crimes militares por extensão/arrastamento.  

Assim sendo, sob uma perspectiva de intervenção mínima do Estado, uma 

tendência mundial, que trata de forma diferenciada as infrações penais de menor 

potencial ofensivo ao retirar destas o peso do cárcere, destinando-o somente às 

infrações penais mais graves, foi editada a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, a 

fim de regulamentar a demanda constitucional, bem como adequar-se à legislação 

estrangeira mais moderna que, há algum tempo, já possuía previsão de institutos 

despenalizadores de crimes de menor potencial ofensivo. 

Por fim, passa-se a abordar especificamente a aplicação da Lei dos Juizados 

Especiais Criminais aos crimes militares impróprios e por extensão/arrastamento, 

buscando argumentações doutrinárias e os entendimentos jurisprudenciais para 

justificar a aplicação dos institutos despenalizadores. Desta forma, ainda há que se 

fazer uma análise aprofundada sobre este relevante tema, evidenciando que uma 

alteração legislativa para esta situação é urgente. Em vista disso, questiona-se: há 

possibilidade da aplicação dos institutos Despenalizadores da Lei 9.099/95 no que 

se refere aos Juizados Especiais Criminais, aos crimes militares impróprios e por 

extensão/arrastamento? 

 

2 HISTÓRIA, ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA MILITAR NO 

BRASIL 

 

A Justiça Militar nos remonta a um passado distante, o Código de Ur-nammu 

e o Código de Hamurabi já traziam em seus escritos normas semelhantes às 

aplicadas hoje no Direito Militar. Na Grécia Antiga, também é possível identificar 
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normas relacionadas ao Direito Militar, nas cidades de Atenas e Esparta, já havia 

uma distinção entre Direito Militar em tempo de guerra e em tempo de paz, como se 

faz atualmente. Contudo, com os romanos, a Justiça Militar e o Direito Militar se 

destacaram e, enquanto se mantiveram unidos, fortes, disciplinados, organizados e 

treinados, eles aumentaram o seu território, mantendo o controle de vários outros 

povos por centenas de anos.  

Desta maneira, na Roma Antiga, surgiram alguns dos principais princípios do 

Direito Militar que subsistem até os tempos atuais. Com um Direito Militar rígido, 

Roma conseguiu formar um Império com imensa dimensão, que só veio a ruir 

quando se afrouxou a disciplina entre os militares.  

O Brasil recebeu de Portugal sua cultura jurídica e, em consequência disso, a 

Justiça Militar sofreu influência direta do Direito Português. Um erro sobre a origem 

da Justiça Militar no Brasil, é a ideia de que ela surgiu no período em que os 

militares estiveram no governo, de 1964 a 1984. A sua história, no nosso país, inicia-

se em 1808 com a transferência da Corte real portuguesa para o Brasil que alterou 

profundamente a situação de nosso país, pois passou a ter necessidade de ampla 

reorganização administrativa, tendo em vista que, além da transferência das 

Secretarias de Estado, tribunais e repartições de Lisboa para o Rio de Janeiro, 

também tiveram que se adaptar à nova ordem do que por aqui já estava formado.  

No mesmo ano, em 1808, foi criado o Conselho Supremo Militar e de Justiça, 

sendo escolhido para Presidente D. José Xavier de Noronha Camões de 

Albuquerque Souza Muniz, Marquês de Angeja. O Conselho Supremo Militar e de 

Justiça acumulava duas funções: uma de caráter administrativo e outra de caráter 

puramente judiciário, sendo que nesta última esfera julgavam-se em última instância 

os processos criminais dos réus sujeitos ao foro militar. Este, por sua vez, era 

composto pelos Conselheiros de Guerra e do Almirantado, bem como por outros 

oficiais que fossem nomeados como Vogais. Já o Conselho Supremo de Justiça 

possuía a mesma composição, incluindo mais três juízes togados.  

Com o Conselho Supremo Militar e de Justiça tem-se a criação do primeiro 

Tribunal Superior de Justiça instituído no Brasil, denominação mantida até a 

implantação da República, que, a partir da Constituição de 1891, passou a intitular-

se Supremo Tribunal Militar e foi incorporado ao Poder Judiciário após a 
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promulgação Constituição Federal de 1934, vindo a ser denominado Superior 

Tribunal Militar em 1946 com a promulgação da Constituição Federal daquele ano. 

A Justiça Militar Federal foi consagrada como órgão de Poder Judiciário pela 

Constituição de 1934 e as Justiças Militares Estaduais pela Constituição de 1946.  A 

Justiça Militar sempre foi encarada como fundamental para as forças militares, visto 

que, com ela outorgava-se maior suporte à disciplina militar, indispensável a esta. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Código Penal Militar foi 

recepcionado como bem descreve LIRA (2004, p. 63): 

 

Naturalmente, a previsão constitucional a respeito de “crimes militares 
definidos em lei” cristaliza-se em uma lei de caráter penal e especial, o 
Código Penal Militar (CPM). Trata-se do decreto-lei nº 1.001/1969, que, não 
obstante sua anterioridade em relação à Constituição de 1988, foi por ela 
recepcionado, salvo determinados e escassos aspectos e pontos em que o 
teor da nova Carta Magna derrogou-o, não constituindo tais minúcias objeto 
de estudo neste trabalho. 

 

A Justiça Militar, inicialmente, surgiu dentro das forças militares, porém, 

quando começou a integrar o Poder Judiciário, passou a ter vida própria, não se 

subordinando nem aos comandos militares nem a qualquer autoridade 

administrativa, além de ter deixado de ser justiça administrativa para cuidar do ilícito 

penal militar, característica que até hoje mantém. 

 

2.1 PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA JUSTIÇA MILITAR  

 

A Justiça Militar ainda é desconhecida pela maioria dos brasileiros, de muitos 

operadores do Direito e até mesmo entre os integrantes das Forças Armadas e os 

das instituições militares estaduais. Ainda são poucos aqueles que demonstram 

entender sua estrutura, competência e funcionamento. De vez em quando, ocorrem 

discussões a respeito da extinção ou manutenção da Justiça Militar e, 

provavelmente, sucedem em função desse desconhecimento, uma vez que não há 

como vislumbrar a necessidade de uma instituição, sem ter o real conhecimento de 

suas atribuições. 

Atualmente a Justiça Militar da União está citada nos artigos 122 ao 124 da 

Constituição Federal, sendo que o artigo 124 da Constituição expõe a competência 

da Justiça Militar e narra que lei disporá sobre a organização e funcionamento. O 
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artigo 122 trata da organização hierárquica dos integrantes da Justiça Militar, 

dividindo-os em primeira instância, os Juízes Militares, na segunda instância, os 

Tribunais, e na última instância o Superior Tribunal Militar. O artigo 123 trata da 

composição do Superior Tribunal Militar, que é composto por quinze ministros, entre 

eles três oficiais generais da Marinha, quatro oficiais generais do Exército, três 

oficiais generais da Aeronáutica e cinco vagas para civis, dentre estas, três vagas 

para advogados de notório saber com mais de dez anos de carreira, maiores de 

trinta e cinco anos e duas vagas distribuídas entre juízes federais militares e 

representantes do Ministério Público Militar conforme previsto no artigo 2º da Lei 

8.457/1992 com as alterações feitas pela Lei 13.774/2018, ambos com indicação do 

Presidente da República. 

Portanto, a Lei 8.457/1992, com as alterações feitas pela Lei 13.774/2018, 

discorre sobre as competências e as devidas divisões no que tange a estrutura da 

Justiça Militar Federal, a qual compete julgar militares das forças armadas bem 

como civis que cometeram crimes militares. 

No que se refere à Justiça Militar Estadual, esta se encontra prevista nos 

parágrafos 3º ao 5º do artigo 125 da Carta Magna: 

 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 
[...] 
§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a 
Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito 
e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de 
Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo 
militar seja superior a vinte mil integrantes.           
[...] 
§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações 
judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, 
sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes 
militares.       
[...] 

 

As auditorias da Justiça Militar se equivalem às varas da Justiça Comum, 

o Juiz de Direito do Juízo Militar é um bacharel em Direito que ingressa na carreira 

por concurso público de provas e títulos, além de possuir os mesmos deveres, 

garantias e prerrogativas dos magistrados da primeira instância da Justiça Comum. 

Ademais, é ele quem dirige os trabalhos dos conselhos, sendo competente também 

para elaboração das sentenças. Em cada Vara da Justiça Militar atuam também, 
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pelo menos, um Defensor Público e um Promotor de Justiça com carreiras 

correspondentes, semelhantes aos de carreira Civil e, em alguns Estados da 

Federação, como é o caso de Santa Catarina, Juízes, Promotores e Defensores são 

designados da Justiça Comum para atuarem na área da Justiça Militar. 

Nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, a Justiça 

Militar é estruturada em duas instâncias. A primeira instância constituída pelos 

Juízes de Direito do Juízo Militar e os Conselhos de Justiça e a Segunda pelos 

Tribunais de Justiça Militar, composta por Desembargadores que integram esses 

órgãos. Já os demais Estados da Federação possuem varas da Justiça Militar 

somente na primeira instância. 

No Estado de Santa Catarina, a Lei Complementar Nº 339 de 08 de março de 

2006 que dispõe sobre a organização judiciária no âmbito estadual e, em seu artigo 

18, inciso VI descreve como órgão do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina 

a Justiça Militar, sendo que o capítulo VIII da Lei Complementar Nº 339/2006 

descreve a estrutura deste órgão. Vejamos o artigo 49: 

 

Art. 49. A Justiça Militar do Estado será exercida: 
I - em Primeiro Grau, com jurisdição em todo o Estado e sede na Capital, 
por Juiz de Direito e pelos Conselhos de Justiça; e 
II - em Segundo Grau, pelo Tribunal de Justiça. 

 

Através da Leitura do artigo 49 da lei Nº 339/2006 é possível entender um 

pouco da estrutura da Justiça Militar no âmbito de Santa Catarina, posto que há uma 

vara de primeiro grau encarregada dos processos militares de sua jurisdição e, em 

segundo grau, o incumbido é o Tribunal de Justiça. Com relação à competência da 

Justiça Militar, vejamos o que diz o artigo 51 da lei Nº 339/2006: 

 

Art. 51. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares estaduais 
nos crimes militares definidos por lei e as ações judiciais contra ato de 
autoridade militar que tenha origem em transgressão disciplinar, ressalvada 
a competência do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de 
Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da 
graduação das praças (CF, art. 125, § 4º). 
Parágrafo único. Compete ao Juiz de Direito processar e julgar, 
monocraticamente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações 
judiciais contra ato de autoridade militar que tenha origem em transgressão 
disciplinar. Em relação aos demais crimes militares, a competência é do 
Conselho de Justiça. 
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Ao fazer uma interpretação do Art. 51 da Lei Nº 339/2006, é possível verificar 

a descrição da competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar os 

militares estaduais nos crimes militares definidos em lei, exceto os crimes de 

competência do Júri quando a vítima for civil, sendo que estes passam a ser 

competência do Tribunal do Júri. 

Portanto, a principal diferença entre a Justiça Militar da União e a dos Estados 

encontra-se na atribuição, pois compete à Justiça Militar da União processar e julgar 

os militares integrantes das forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e, de 

forma excepcional, civis, nos crimes militares definidos em lei. O cidadão civil é 

julgado na Justiça Militar da União, quando comete crimes definidos como militares 

em coautoria com integrantes das forças armadas. 

 

2.2 DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA MILITAR 

 

Os Conselhos de Justiça Militar são órgãos de 1° instância da Justiça Militar 

os quais realizam julgamentos de forma colegiada, uma vez que no âmbito da 

Justiça Militar Federal encontramos previsão legal no artigo 16 da Lei 8.457/1992 in 

verbis: 

 

Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça: 
I - Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça 
Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 
(quatro) juízes militares, dentre os quais 1 (um) oficial-general ou oficial 
superior; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018) 
II - Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça 
Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 
(quatro) juízes militares, dentre os quais pelo menos 1 (um) oficial superior. 
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018) 

 

No que se refere à Justiça Militar da União, há o Conselho de Justiça 

Permanente e o Conselho de Justiça Especial. O Conselho Permanente julga os 

civis e as praças das forças armadas, sendo a cada três meses renovado, enquanto 

que no Conselho Especial, formado para um devido processo, julga somente Oficiais 

com exceção dos Generais, Brigadeiros e Almirantes que são julgados pelo Superior 

Tribunal Militar.  

Na Justiça Militar Estadual, o Conselho de Justiça possui previsão legal na 

Constituição Federal no artigo 125 parágrafo 5º que foi incluído pela Emenda 
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Constitucional nº 45, de 2004, este disciplina in verbis “§ 5º. Compete aos juízes de 

direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares 

cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 

cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e 

julgar os demais crimes militares” . 

Os Estados da Federação possuem legislação própria que regulamenta os 

Conselhos de Justiça no âmbito da Justiça Militar Estadual, sendo que no Estado de 

Santa Catarina tal regulamentação se dá pela Lei Nº 339/2006. Vejamos o artigo 50 

in verbis: 

 

Art. 50. Na composição do Conselho de Justiça Militar observar-se-á, no 
que for aplicável, o disposto na legislação da Justiça Militar e no Código de 
Processo Penal Militar. 
§ 1º O Conselho Especial de Justiça, integrado por Juiz de Direito, que o 
presidirá, e quatro militares, será constituído para cada processo e 
dissolvido após a sua conclusão, competindo-lhe processar e julgar 
processos instaurados contra oficiais militares. 
§ 2º O Conselho Permanente de Justiça, integrado por Juiz de Direito, que o 
presidirá, e quatro militares, funcionará durante quatro meses consecutivos, 
coincidindo com os quadrimestres do ano civil, competindo-lhe processar e 
julgar os processos instaurados contra praças da Polícia Militar. 
§ 3º O Conselho Permanente e o Conselho Especial serão integrados por 
militares com o posto de Capitão, no mínimo. 
§ 4º Não poderão integrar o Conselho Especial, militares com posto inferior 
ou, se de mesmo posto, mais moderno no quadro de antigüidade, do que o 
militar processado. 
§ 5º O Juiz de Direito presidente do Conselho Especial e do Conselho 
Permanente de Justiça promoverá o sorteio dos militares que os integrarão 
e de seus respectivos suplentes. 
§ 6º Na sessão de julgamento é indispensável a presença de todos os 
integrantes do respectivo Conselho de Justiça. 

 

O artigo 50 da Lei Nº 339/2006 regulamenta a composição do Conselho 

Especial e do Conselho Permanente da Justiça Militar no Estado de Santa Catarina 

bem como dá outras providências relativas ao funcionamento deste órgão da Justiça 

Militar. No caso da Justiça Militar Estadual, o órgão jurisdicional também é o 

conselho de justiça Permanente e Especial, porém, há outro julgador que é o Juiz de 

direito do Juízo Militar que julga singularmente crimes praticados por Militares 

estaduais contra civis. 
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2.3 CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES E IMPROPRIAMENTE MILITARES 

 

Os crimes propriamente militares são aqueles que somente os militares 

podem cometer, já os impropriamente militares são os crimes previstos no Código 

Penal Militar e no Código Penal Comum, sendo que estes, em alguns casos, 

também podem ser cometidos por civis. Vejamos a definição de ASSIS (2004, on-

line): 

 

Em uma definição bem simples poderíamos dizer que crime propriamente 
militar é aquele que só está previsto no Código Penal Militar, e que só 
poderá ser cometido por militar, como aqueles contra a autoridade ou 
disciplina militar ou contra o serviço militar e o dever militar. Já o crime 
impropriamente militar está previsto ao mesmo tempo, tanto no Código 
Penal Militar como na legislação penal comum, ainda que de forma um 
pouco diversa (roubo, homicídio, estelionato, estupro, etc.) e via de regra, 
poderá ser cometido por civil. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que crimes propriamente militares são aqueles 

tipificados na legislação militar sem que haja conduta correspondente descrita em 

normas comuns, que tratam sobre as infrações de deveres militares, podendo, por 

isso, ser praticados apenas por militares ou assemelhados como, por exemplo, o 

crime de deserção (Art. 187, do CPM). Já os crimes impropriamente militares são 

aqueles que estão descritos no Código Penal Militar e no Código Penal e podem vir 

a ser cometidos por qualquer pessoa como é o caso do delito de homicídio previsto 

no Art. 205, do Código Penal Militar e também no Art. 121 do Código Penal. 

 

2.4 CRIMES MILITARES POR ARRASTAMENTO OU EXTENSÃO  

 

A partir da vigência da Lei 13. 491, de 13 de outubro de 2017, além dos 

crimes previstos no Código Penal Militar e Código Penal, igualmente os delitos 

previstos na legislação penal comum, como, por exemplo, tortura, crimes previstos 

no Estatuto do Desarmamento, abuso de autoridade, crimes ambientais, e aqueles 

previstos no Código de Trânsito Brasileiro, no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

na Lei de Licitações, Lei de drogas, entre outros, quando praticado por militar numa 

das hipóteses do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, passaram a serem 

considerados crimes militares. 
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Conforme já mencionado, a definição de Crime militar é o que a lei define em 

tempo de paz – Art. 9º do Código Penal Militar (CPM), e em tempo de guerra – Art. 

10 do CPM. No entanto, com o advento da Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, 

temos agora mais uma categoria de crime militar, além de crimes militares próprios e 

crimes militares impróprios, aqueles que se encontram dispostos dentro do Código 

Penal Militar, mas também estão previstos com igual definição na lei penal comum, 

os chamados crimes militares por extensão ou crimes militares por arrastamento, 

previstos unicamente na legislação penal comum e caracterizados, porém, como de 

natureza militar pela tipicidade indireta conforme preveem as hipóteses do inciso II 

do art. 9º do CPM. Nas palavras de ROTH (2018, on-line): 

 

[...] para se rotular o crime como de natureza militar há necessidade de o 
tipo penal - previsto no CPM e agora também aqueles previstos em 
legislação penal comum (Lei 13.491/17) -, estar subsumido à uma das 
hipóteses contidas no artigo 9º, inciso II, do CPM. Só assim, poder-se-á 
falar em caracterização do crime militar de competência exclusiva da 
Justiça Militar. 

 

Portanto, Crimes Militares por arrastamento ou por extensão são os crimes 

que estão previstos nas demais legislações que tratam de Direito Penal. 

 

3 ANÁLISE DA LEI 9.099/95 E DE SEUS INSTITUTOS DESPENALIZADORES 

ATRAVÉS DE UMA VISÃO CONSTITUCIONAL 

 

Com a necessidade de se reestruturar a legislação brasileira, durante a 

década de 80, o Legislador editou a Lei 7.244, de 07 de novembro de 1984, criando 

os “Juizados Especiais de Pequenas Causas”, com competência para as causas 

cíveis de valor não superior a vinte salários mínimos, norteados pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando 

sempre que possível a conciliação das partes, previstos no artigo 2º da referida lei, 

já revogada. 

A mencionada lei foi considerada um sucesso total, pois milhares de causas 

cíveis foram resolvidas por intermédio da conciliação entre as partes diminuindo 

consideravelmente a demanda em muitos cartórios judiciais pela forma célere e 

eficaz de resolução dos conflitos. Porém ainda era necessário levar essa inovação à 

esfera do processo penal. 
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Assim sendo, o então Deputado Federal Michel Temer apresentou no 

Congresso Nacional o Projeto de Lei 1480-A, de 1989, o qual definia as infrações de 

menor potencial ofensivo e formalizava o Juizado Especial criminal, e, a partir da 

fusão com o projeto de Lei 3698/89 do Deputado Nelson Jobim que tratava dos 

Juizados Especiais Cíveis, nasceu a Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995, criada a 

fim de regulamentar a Constituição Federal, a qual trazia em seu escopo a 

necessidade de criação de institutos despenalizadores, conforme descreve o Art. 98, 

inciso I: 

 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por 
turmas de juízes de primeiro grau; 
[...] 

 

Portanto, além de outras definições, a Lei 9099, de 26 de setembro de 1995, 

estabeleceu o conceito de infração de menor potencial ofensivo, lecionando em seu 

artigo 61 que: 

 

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para 
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 01 (um) ano, excetuados os casos em 
que a lei preveja procedimento especial. 

 

Desta forma, a abrangência da lei 9.099/95 se deu aos crimes de pena não 

superior a um ano que não estivessem sujeitos ao rito especial e a todas as 

contravenções penais. No entanto, a Lei 9.099/95 sofreu algumas alterações 

significativas para ajustar-se às mudanças da sociedade. Três anos mais tarde, por 

pressão do alto comando das Forças Armadas foi inserido o artigo 90-A através da 

Lei 9.839/99, o qual passou a obstar a aplicação da Lei 9.099/95 aos crime militares.  

No ano de 2001, foi editada a lei 10.259, de 12 de julho de 2001, a qual 

dispunha sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da 

Justiça Federal e no parágrafo único do artigo segundo passou a tratar como crime 

de menor potencial ofensivo aqueles que a lei comine pena máxima não superior a 

dois anos ou multa. Posteriormente foi editada a Lei 11.313, de junho de 2006, que 
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alterou o artigo 61 da Lei nº 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 

efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 

máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”. Então, a partir 

desta alteração crimes de menor potencial ofensivo passaram a ser com pena 

máxima não superior a dois anos, abrangendo uma gama muito maior de infrações 

penais.  

 

3.1 INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95 

 

A Lei 9.099/95 oportuniza ao autor de crime ou contravenção a não aplicação 

da pena privativa de liberdade, sendo assim considerada uma legislação 

despenalizadora bem como favorável à reparação dos danos sofridos pela vítima. 

Por conseguinte, na legislação em tela, há três institutos que visam solucionar os 

conflitos de modo consensual: a composição cível, a transação penal e a suspensão 

condicional do processo. 

 

3.2 COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS 

 

A composição civil dos danos, em síntese, apresenta como principal objetivo 

a reparação civil à vítima, ou seja, esta substituiria ou atenuaria a pena nos casos 

em que conviria melhor aos objetivos da pena e as necessidades do ofendido, 

focando nas necessidades da vítima, e isso aproxima o Direito Penal da realidade 

social, cujo interesse muitas vezes está na reparação integral do dano e não tão 

somente na punição. 

 

3.3 TRANSAÇÃO PENAL 

 

A transação penal é uma medida despenalizadora que consiste no acordo 

entre o Ministério Público ou querelante nos crimes de ação privada e o agente 

infrator, através do qual é proposta a aplicação imediata de pena restritiva de direitos 

ou multas, prescindindo-se, assim, da instauração do processo. 



 

46 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

A fim de que o agente faça jus ao instituto, é necessário preencher alguns 

requisitos estabelecidos pelo parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099/95, ou seja, 

para a aplicação da transação penal é preciso alguns requisitos, entre eles: Tratar-

se de infração de menor potencial ofensivo; Não ter sido o agente beneficiado 

anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa; 

Não ser caso de arquivamento do termo circunstanciado; Antecedentes, conduta 

social, personalidade do agente bem como os motivos e circunstâncias do delito 

favoráveis ao agente. 

A transação penal não gera o instituto da reincidência e somente deverá 

servir como registro para o fim exclusivo de impedir que o mesmo benefício gerasse 

vantagens ao imputado que tiver cometido novamente delito de menor potencial 

ofensivo. Assim, o imputado tem a possibilidade de não responder a processo 

criminal, bem como fica livre de eventual condenação, caso venha aceitar a 

transação penal proposta pelo Ministério Público, o qual fica impedido, nestes 

termos, de oferecer a ação penal em face do autor. 

 

3.4 SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO 

 

Nos crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano, 

podendo até mesmo não ser da esfera da competência do Juizado Especial, o 

Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá apresentar proposta de 

suspensão do processo por dois a quatro anos, sob uma série de condições, 

dispostas no art. 89 da Lei 9.099/95. 

Há ainda, além das condições elencadas no primeiro parágrafo do artigo 89 

da Lei 9.099/95, a condição de que o representante do Ministério Público ofereça tal 

medida, visto que este passou a ter mais flexibilidade na sua forma de atuação, 

podendo pautar-se nos princípios da conveniência e oportunidade no momento de 

propor a suspensão condicional do processo. 

O principal benefício da suspensão condicional do processo é a extinção da 

punibilidade. Em outras palavras, o autor do crime cumpre as condições 

determinadas pelo juízo e a pena não é aplicada para o crime cometido. 
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4 POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA 

LEI 9.099/95 AOS CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS E POR EXTENSÃO 

 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, a legislação penal comum 

sofreu inúmeras mudanças a fim de deixá-las em consonância com a vigente ordem 

jurídica, inclusive várias leis foram revogadas. Todavia, o Direito Penal Militar não 

acompanhou tal evolução, o que o tornou inadequado aos atuais princípios 

constitucionais, necessitando, assim, de uma nova interpretação, conforme a 

Constituição.  

Vivemos em um estado democrático de direito, em que é assegurado aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o tratamento igualitário, em razão 

de que não há motivos para haver tratamento diferenciado, bem como deve ser 

respeitado o princípio constitucional da isonomia ou igualdade, que são pilares de 

sustentação de qualquer Estado. Por isso, há que, no mínimo, tentar equalizar os 

direitos fundamentais, principalmente no que se refere a normas penais, visto que 

princípios fundamentais, tais como a liberdade e a igualdade, não podem ser 

tratados com distinção entre os cidadãos de uma nação. 

Em artigo publicado no site do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do 

Sul, citando os artigos 61, 76 e 88 da Lei 9.099/95, o autor ROSA (2019, on-line) 

Leciona que: 

 

A leitura dos artigos trazidos à colocação deixa evidenciado a princípio que 
qualquer pessoa residente na República Federativa do Brasil, ou que esteja 
de passagem pelo território nacional, em razão dos tratados internacionais 
que foram subscritos pelo Brasil poderão receber o benefício da transação 
penal ou mesmo da suspensão condicional do processo desde que 
apresentada a proposta pelo Ministério Público, que deverá verificar se 
infrator preenche ou não os requisitos estabelecidos pela lei, cabendo ao 
Poder Judiciário proceder a homologação do pedido apresentado e verificar 
junto com o Ministério Público o cumprimento das condições que foram 
estabelecidas.  

 

Desta forma, a vedação aos militares, principalmente o militar estadual, a 

possibilidade de aplicação do benefício da transação penal ou mesmo da suspensão 

condicional do processo, evidentemente que é uma violação aos direitos e garantias 

fundamentais do cidadão. 

 



 

48 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

4.1 APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 AOS CRIMES MILITARES ANTERIOR A LEI 

9.839/99 

 

A partir do momento em que a Lei 9.099/95 entrou em vigor, foram 

apresentadas, pela doutrina e pela jurisprudência, inúmeras questões favoráveis e 

contrárias a respeito da possibilidade de aplicação, ou não, de seus institutos 

despenalizadores aos crimes militares, visto que a referida lei não fazia nenhuma 

referência às Justiças Militares. 

No ano seguinte, o Superior Tribunal Militar editou a Súmula Nº 9 (DJ1 Nº 

249, de 24.12.1996) in verbis: “A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os 

Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça 

Militar da União”. Nota-se que a proibição se limita somente aos militares da União, 

não descrevendo nenhum posicionamento a respeito de crimes militares praticados 

por militares estaduais. 

Contudo, o legislador criou a Lei 9.839, de 27 de setembro de 1999, que 

alterou Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, proibindo expressamente a aplicação 

desta Lei nas Justiças Militares, disciplinando, entre outros casos, a aplicação de 

seus institutos, no que se refere aos juizados especiais criminais, conforme dispõe o 

artigo 90-A: “o procedimento e o equipamento despenalizador de que dispõe a Lei 

dos Juizados Especiais não são aplicáveis, no âmbito da Justiça Militar, que é 

competente a processar e julgar os crimes militares”. 

A Lei 9.839/99 não foi suficiente para cessar os questionamentos, haja vista 

que muitos Juízes Militares entendem ser possível a aplicação da Lei 9.099/95 ao 

caso concreto, fundamentando suas sentenças de modo a declarar a 

inconstitucionalidade do art. 90-A pelo controle difuso de constitucionalidade. 

 

4.2 DO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO 

 

É notório que importantes alterações legislativas ocorreram após a publicação 

da Lei 9.099/95 no que tange a aplicação à Justiça Militar, como a edição da Lei 

9.839/99 que inseriu o artigo 90-A da Lei 9.099/95 e mais recentemente a Lei 

13.491/17 que alterou o 9º do Código Penal Militar. Além disso, dentro deste período 

surgiram vários posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito do tema 
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e, tanto na doutrina como na jurisprudência, existem posições favoráveis e 

contrárias à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 aos crimes 

militares, principalmente no que se refere aos crimes impropriamente militares no 

âmbito da justiça Militar Estadual. 

Após a vigência da Lei 9.099/95, em 24 de dezembro de 1996, foi publicada a 

Súmula Nº 9 do STM. No entanto, no período entre o início da vigência da lei e a 

publicação da Súmula já começaram a surgir doutrinas em relação à aplicabilidade 

ou não dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 aos crimes militares. O autor 

Silveira e Silveira (1997, p. 31) entende que são inaplicáveis as inovações 

legislativas da Lei 9.099/95 aos crimes militares, dizendo que: 

 

É de constatação óbvia, que se procurou, com a Lei dos Juizados 
Especiais, a adequação do processo penal brasileiro às novas tendências 
internacionais de oportunidade e consenso. Estes, no entanto, não são, ao 
menos na realidade atual, compatíveis com a legislação militar. A não ser 
que se intente uma profunda modificação no próprio conceito de Direito, 
Justiça e Processo militares, não há como admitir-se a eles, a adoção da 
nova lei. A sua pura e simples aceitação implica no rompimento dos valores 
reitores do Direito Militar, tornando-o, assim, uma contraditio in terminislii. 

 

Pela Leitura da citação dos autores Silveira e Silveira (1997, p. 31) entende-

se, que na sua visão os institutos da lei 9.099/95 não seriam aplicáveis aos crimes 

militares, pois teria uma profunda modificação no conceito do Direito, Justiça e 

Processo Militares, o que implicaria o rompimento dos valores do Direito Militar. 

Com base no princípio da especialidade da lei que desautoriza o uso de 

qualquer legislação comum às legislações especializadas, e assim justificando a não 

aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares, Ficher (1996, p. 10) 

evidencia:  

 

A Lei n.º 9099/95 não altera o CPM, e nem o CPPM, basicamente, em 
virtude do princípio de especialidade. O recurso à analogia in bonam 
partem, por seu turno, como forma de auto-integração da ordem legal, seria 
uma solução errônea, dada a ausência de identidade da ratio legis. 
Finalmente, a por mais forte razão, incabível se mostra, também, o apelo ao 
princípio da isonomia. Consequentemente, nenhuma das citadas normas 
mistas da Lei n.º 9099/95 tem aplicabilidade na legislação militar vigente. 
Alega o autor que o princípio da especialidade desabilita a legislação 
especializada do Direito Militar a receber os institutos da Lei dos Juizados 
Especiais. 
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Para Assis (2004, on-line), não há possibilidade de aplicação da Lei 9.099/95 

aos crimes militares. Sobre isto, o autor aduz que: 

 

A Lei nº 9099, de 26.09.1995, instituiu os Juizados Especiais Criminais, 
regulamentando assim o art. 98, I, da Carta Magna, fonte geradora dos 
referidos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal e dos Estados. O 
Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, julgamento e 
a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Todavia, a 
Lei dos Juizados Especiais Criminais não se aplica à Justiça Militar. De 
pronto, o Superior Tribunal Militar rechaçou-a, inclusive sumulando a 
questão em se Verbete nº 9: A Lei nº 9099/95 não se aplica na Justiça 
Militar da União. A Suprema Corte Brasileira, em meio à intensa discussão, 
pacificou que somente eram aplicáveis à Justiça Militar, os institutos da 
exigência de representação nas lesões culposas e nas lesões leves dolosas 
e, o instituto da suspensão condicional do processo. Por fim, a Lei nº 9.839, 
de 27.12.1999, acrescentando artigo à Lei nº 9099/95 (de nº 90-A), retirou 
finalmente (e em boa hora), a Lei dos Juizados Especiais, do universo do 
processo penal castrense, Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. De 
nossa parte, sempre consideramos os Juizados Especiais Criminais 
incompatíveis com a Justiça Militar, seja da União, seja Estadual. 

 

Sendo assim, percebe-se que Jorge César de Assis, mesmo anterior à edição 

da Lei 9.839/99, já considerava a não possibilidade de aplicação dos institutos 

despenalizadores aos crimes militares, no entanto, julga que esta veio em boa hora, 

pois retirou a possibilidade da aplicação da Lei 9.099/95 do universo castrense.  

Em sentido contrário, há vários autores que entendem que é possível a 

aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, principalmente no que se 

refere à transação penal e à suspensão condicional do processo. 

Para JESUS (2002, p. 119) a não aplicação da Lei n. 9.099/95 aos crimes 

militares próprios ainda pode ser defensável, porém, quanto aos crimes militares 

impróprios pode ser perfeitamente aplicável:  

 

A inovação contrasta com a tranqüila jurisprudência do STF e do STJ, que 
sempre entenderam perfeitamente aplicáveis as disposições da Lei 9.099 
aos crimes militares. No que tange aos delitos militares próprios, ainda 
poderia ser defensável a lei nova, uma vez que são regidos pelas regras da 
hierarquia e da disciplina. [...] No que diz respeito aos delitos militares 
impróprios, contudo, é de flagrante inconstitucionalidade, ferindo os 
princípios da isonomia e da proporcionalidade. 

 

Nota-se que Damásio Evangelista de Jesus faz distinção no que se refere seu 

entendimento relacionado à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 

9.099/95 aos crimes militares, sendo que se compreende a restrição aos crimes 
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próprios. No entanto, em relação aos impróprios considera inconstitucional a não 

aplicação, pois fere os princípios da isonomia e da proporcionalidade. 

O autor Galvão (2017, on-line, apud Galvão 2008, p. 22-23) em seu artigo 

“Aplicação da Lei no Crimes Militares” leciona:  

 

A condição de militar e a violação de deveres que são inerente às suas 
funções já foram devidamente considerados pelo legislador para o 
estabelecimento da cominação da pena reservada ao crime militar. Se a 
pena cominada ao crime militar é incompatível com a aplicação dos 
institutos da Lei 9.099/95, não se pode impedir a concessão do benefício 
pelo simples fato de se tratar de militar. A condição de militar impõe suportar 
alguns ônus que são inerentes às especialidades de suas funções, mas não 
reduzem os direitos fundamentais do cidadão. 

 

Logo, Galvão (2017, on-line, apud Galvão 2008, p. 22-23) entende que não se 

pode impedir a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 pelo 

simples fato de se tratar de militar, pois a condição de militar não reduz os direitos 

fundamentais do cidadão. 

Em relação à possibilidade de aplicação da Lei dos Juizados Especiais 

Criminais aos crimes militares, Santos (2013, p. 138) compreende que é aplicável a 

depender do caso concreto:  

 

Não obstante a expressa vedação da Lei nº 9.099/95 à Justiça Militar, as 
auditorias Militares de Primeira Instância, em Minas Gerais, a têm aplicado, 
principalmente no tocante à transação penal, prevista no art. 76, e à 
suspensão do processo, capitulada no art. 89, tanto para os crimes militares 
impróprios quanto para os próprios. O Ministério Público Estadual, militante 
na Justiça Militar de Minas Gerais, tem entendido e peticionado no sentido 
de ser razoável e proporcional a aplicação da Lei nº 9.099/95 ao processo 
penal militar, por ser mais benéfica ao réu e não comprometer os princípios 
da justiça, hierarquia e disciplina. Caso o Juiz Militar entenda viável aplicar a 
Lei nº 9.099/95 ao caso concreto, deverá fundamentar a decisão, 
declarando a inconstitucionalidade do art. 90-A, através do controle difuso 
de constitucionalidade, e apontar o dispositivo que irá adotar. 

 

Segundo o autor, as auditorias de primeira instância da Justiça Militar do 

Estado de Minas têm aplicado os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, 

principalmente no que se refere à transação penal e a suspensão condicional do 

processo. 

Já o professor Fernando Antonio Nogueira Galvão da Rocha alerta que o 

tratamento desigual, neste caso, é invocar-se do Direito Penal do Inimigo. Destarte, 

vejamos o que diz o autor Rocha (2010, on-line): 
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Excluir o militar do contexto de participação popular na conformação do 
direito a que está submetido significa tratá-lo como verdadeiro inimigo, em 
manifesta violação aos princípios do Estado Constitucional e Democrático 
de Direito. Segundo as premissas contemporâneas do direito penal do 
inimigo, se é a norma que atribui ao ser humano a qualidade de pessoa, 
também pode negar tal atribuição a quem não se deixa coagir a viver num 
estado de civilidade. Os inimigos seriam, a rigor, não-pessoas que 
constituem fonte de perigo social e para os quais não valem as disposições 
protetivas do direito dos cidadãos.  

 

Diante de uma breve análise das palavras do Professor Antonio Nogueira da 

Rocha é quase impossível discordar, visto que a exclusão de qualquer cidadão de 

benefícios da lei, principalmente na esfera penal, pode ser considerada violação aos 

princípios do Estado Democrático de Direito, tratando os militares como verdadeiros 

inimigos da sociedade. 

A partir dos entendimentos dos autores citados, tanto no que se refere à 

aplicação ou não dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, é possível 

perceber que os autores contrários à aplicação têm, em sua maioria, argumentos 

relacionados à hierarquia e disciplina. Além disso, levam em consideração critérios 

que, principalmente para os militares estaduais, estão ficando cada vez menos em 

foco, visto a profissionalização dos seus agentes, que realizam um trabalho técnico 

voltado ao atendimento ao cidadão. 

Em relação aos autores que são favoráveis à aplicação dos institutos 

despenalizadores da Lei 9.099/95, em sua maioria citam princípios constitucionais 

do Estado democrático de Direito, os quais, nenhum cidadão em tempo de paz, 

pode ser excluído. Assim, é totalmente plausível o entendimento dos autores que 

são favoráveis, pois não seria nenhuma benesse dada a uma classe e sim uma 

equiparação aos demais cidadãos do país.  

 

4.3 DA JURISPRUDÊNCIA  

 

Desde 1995, ano em que foi publicada a Lei 9.099, inúmeras foram as 

decisões acerca da aplicação ou não dos institutos despenalizadores desta lei aos 

crimes militares. Podemos separar as decisões judiciais a partir de três momentos: o 

início da vigência da Lei 9.099/95, a inserção do artigo 90-A na Lei 9.099/95 através 

da Lei 9.839/99 e a alteração do artigo 9º do Código Penal Militar através da Lei 

13.491/17 
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A jurisprudência antes da edição da Lei 9.839/1999 seguia o entendimento do 

Pretório Excelso que até então opinava pela aplicabilidade dos institutos da Lei 

9.099/95 aos crimes militares vejamos o que diz o Recurso em Habeas-Corpus  

(STF, RHC 74606-MS, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23-05-1997): 

 

EMENTA: RECURSO EM HABEAS-CORPUS. CRIME DE LESÃO 
CORPORAL CULPOSA PRATICADO POR SOLDADO DA AERONÁUTICA: 
NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. Os arts. 88 e 91 
da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099, de 
26.09.95), que exigem representação do ofendido para a instauração de 
processo-crime, aplicam-se a todos e quaisquer processos, sejam os que 
digam respeito às leis codificadas - Código Penal e Código Penal Militar - ou 
às extravagantes, de qualquer natureza.  

 

No julgamento deste recurso de Habeas Corpus no ano de 1997, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu serem aplicáveis os institutos do Juizado Especial 

Criminal aos crimes militares. 

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, seguindo o 

entendimento do STF, acolheu os arts. 88 e 89 da Lei 9.099/95 aos crimes militares, 

como podemos observar no acórdão transcrito: 

 

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A 
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES, 
DESCARACTERIZANDO O CONCURSO DE AGENTES - SUSPENSÃO 
DO PROCESSO EM FACE DA APLICABILIDADE DO ARTIGO 89 E 
PARÁGRAFOS DA LEI Nº 9.099/95 - A classificação do crime descrita na 
denúncia tem caráter provisório, isto porque, após a colheita de provas, 
poderá ser dada ao fato definição jurídica diversa da que constar na queixa 
ou na denúncia. Destarte, a nova definição jurídica outorgada ao fato pode 
gerar uma desclassificação do delito imputado ao acusado, passando este a 
ter direito à concessão da suspensão do processo prevista na Lei nº 
9.099/95. Sendo assim, o pedido de suspensão do processo, em se 
tratando de um delito do réu, tem que ser apreciado pelo Poder Judiciário 
independentemente de ter sido ou não objeto de pedido explícito por parte 
do réu ou do representante do Ministério Público [...]. No tocante ao direito 
material, dispõem sobre a composição do dano, decadência, aplicação 
imediata da pena e a suspensão do processo. Ressalta-se, contudo, que a 
suspensão do processo implica no encerramento da ação penal, sem que 
haja condenação, e, assim sendo, não pode o juiz reconhecer a 
desclassificação e aplicar a pena. (TJM/SP, TACRIM - 6ª Câmara, rel. Juiz 
Almeida Braga, J. 03.01.1996) 

 

Após a lei nº 9.839/99 ter inserido o art. 90-A na Lei 9.099/95, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade dos institutos dos Juizados Especiais 

Criminais na Justiça Militar, afirmando que suas disposições não se aplicam no 

âmbito da Justiça Militar (STF – HC80907). 
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EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL 
MILITAR. CRIME MILITAR (ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO: LEI Nº 9.099/95, ART. 89: 
CABIMENTO. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA LEI N 9.839, DE 
27.9.1999: ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 1. Durante a 
vigência da Lei n 9.099/95, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
considerou-a aplicável, também, aos processos criminais da competência 
de Justiça Militar. 2. A Lei n 9.839, de 27.9.1999, que acrescentou o art. 90-
A à Lei n 9.099/95 - estabelecendo que as disposições desta última não se 
aplicam no âmbito da Justiça Militar - não é de ser observada, quanto aos 
crimes ocorridos antes de sua vigência, pois, embora se trate de inovação 
processual, seus efeitos são de direito material e prejudicam o réu (art. 5 , 
XI, da Constituição Federal). Precedente: "H.C." n 79.390. 3. No caso, o 
paciente está sendo processado pela prática do delito previsto no art. 254 
do C.P. Militar (receptação), ocorrido a 09 de junho de 1999, antes da 
vigência da Lei nº 9.839, de 27.09.1999, quando em vigor, ainda, a Lei mais 
benigna (nº 9.099/95). 4. Recurso ordinário provido para se deferir o 
"Habeas Corpus", ou seja, para que se observem no processo instaurado 
contra o paciente, ora recorrente, as normas da Lei nº 9.099/95 inclusive as 
do art. 89. (STF, RHC 80907-SP, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ29-06-
2001). 

 

O posicionamento dos tribunais superiores começou a mudar a partir da Lei 

9.839/99, quando eles passaram a emitir decisões desfavoráveis à possibilidade de 

aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes militares. Entendimentos recentes do Superior 

Tribunal Militar já possuem posicionamento seguindo o parecer do STF, conforme o 

recurso de apelação julgado pelo Tribunal Superior Militar (Apelação. Nº 0000084-

13.2016.7.01.0101. Relator: MIN. Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento: 

29/03/2017. Data de Publicação: 11/04/2017) que negou provimento ao referido 

recurso o qual alegava pela inconstitucionalidade do Art. 90-A da Lei 9.099 de 26 de 

setembro de 1995. 

No entanto, a Justiça Militar de Santa Catarina, Minas Gerais e de outros 

Estados vem aplicando os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 aos crimes 

militares impróprios, em sede de primeiro grau de jurisdição. São aplicadas a 

Transação Penal e a Suspensão Condicional do Processo.  

No Estado de Minas Gerais, que possui três Auditorias, é elaborado 

anualmente o Relatório Anual das Atividades Processuais da Primeira Instância, 

pela Corregedoria da Justiça Militar. Neste relatório é possível perceber que a 

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais possui uma visão moderna e inclusiva, 

pois não faz distinção entre os servidores militares dos demais servidores civis.  

O relatório traz dados dos Juizados Especiais Criminais, e é possível 

constatar que as três instâncias da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no ano 
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de 2013 a 2018, aplicaram institutos da transação penal e suspensão do processo 

presentes na Lei n. 9.099/95.  Aponta o relatório que foram homologadas 164 

transações penais e suspensos 44 processos no ano de 2018, totalizando 208. 

Percebe-se, ainda, que 258 militares foram beneficiados com a aplicação dos 

institutos despenalizadores da referida lei, 48 por suspensão e 210 por transação 

penal. 

Sobre os julgados favoráveis à aplicação dos institutos despenalizadores aos 

crimes militares, Fernando Antonio Nogueira Galvão da Rocha diz que o 

posicionamento dos juízes de primeiro grau da Justiça Militar mineira revela coragem 

e independência, por contrariar o entendimento do Superior Tribunal Militar e do 

Tribunal de Justiça Militar sobre o assunto, entendendo ser inconstitucional o art. 90-

A da lei nº 9.099/95. Rocha (2010, on-line) diz ainda que: 

 

Tal postura dos magistrados mineiros se concilia perfeitamente com o 
Estado Constitucional de Direito. As decisões corajosamente proferidas 
pelos juízes de primeiro grau da Justiça Militar mineira a colocaram em 
posição de vanguarda no âmbito das Justiças Militares do país, na medida 
em que confere tratamento isonômico entre os militares estaduais e os 
demais servidores civis, em questões que não justificam qualquer distinção. 
O acerto da posição se evidencia nos casos em que um policial militar 
pratica crime militar impróprio, cuja pena máxima cominada seja igual ou 
inferior a dois anos, conjuntamente com um policial civil. Qual argumento 
racional poderia justificar que o policial civil fosse beneficiado com a 
transação penal e o policial militar não? Entendo que não existe tal 
argumento, devendo ambos os agentes públicos encarregados de prestar 
serviços inerentes à garantia do direito do cidadão à segurança pública 
receber igual tratamento repressivo. 

 

Em relação à aplicação aos crimes militares impróprios, observa a aplicação 

dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo em sede 

de 1º grau de jurisdição, nas Justiças Militares estaduais, sendo que grande parte da 

doutrina entende pela possibilidade da aplicação da lei 9.099/95 aos crimes militares 

impróprios. Por este mesmo motivo, há de se acreditar que tal instituto também seja 

aplicável aos crimes militares por arrastamento ou extensão, tendo em vista a 

semelhança jurídica que possui com os crimes militares impróprios. 
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4.4 PROJETO DE LEI QUE PRETENDE ALTERAR O ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 

 

Está em andamento um Projeto de Lei de nº 889, de 2019 na Câmara dos 

Deputados, de autoria do Deputado Capitão Guilherme Derrite (Progressistas-SP), 

apresentado em 19 de fevereiro de 2019, o qual possui a seguinte Ementa: 

 

Altera o art. 90-A da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para garantir 
a aplicação dos institutos da composição civil dos danos (art. 74), da 
transação penal (art. 76) e da suspensão condicional do processo (art. 89) 
no âmbito da Justiça Militar aos crimes militares impróprios e/ou por 
extensão. 

 

O mencionado Projeto de Lei, caso seja aprovado, irá alterar o artigo 90-A da 

Lei 9.099/95, sendo que passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º Esta lei altera o art. 90-A da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, para garantir a aplicação dos institutos da composição civil dos danos 
(art. 74), da transação penal (art. 76) e da suspensão condicional do 
processo (art. 89) no âmbito da Justiça Militar aos crimes militares 
impróprios e/ou por extensão.  
Art. 2º O art. 90-A da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 90-A. Os institutos jurídicos da 
composição civil dos danos (art. 74), da transação penal (art. 76) e da 
suspensão condicional do processo (art. 89) são aplicados no âmbito da 
Justiça Militar aos crimes militares impróprios e/ou por extensão.  
§ 1° As disposições deste artigo não se aplicam aos crimes propriamente 
militares e, em nenhuma hipótese, a qualquer crime militar praticado em 
tempo de guerra.  
§ 2° Consideram-se crimes propriamente militares aqueles que só são 
previstos na legislação penal militar. 
§ 3° Consideram-se crimes impropriamente militares aqueles que, além de 
possuírem tipificação no Código Penal Militar, o Decreto-lei nº 1.001, de 21 
de outubro de 1969, também são criminalizados na legislação penal comum 
de modo idêntico.  
§ 4° Consideram-se crimes militares por extensão aqueles que são 
previstos na legislação penal comum, mas que, por força da tipificação 
indireta imposta pelo art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, o Decreto-lei 
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, recebem o mesmo tratamento de 
crimes militares em tempo de paz.” (NR)  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Observando a proposta de alteração do artigo 90-A da Lei 9.099/95, percebe-

se que a redação proposta irá abranger todos os institutos dos Juizados Especiais 

Criminais, no entanto, somente no que se referem os crimes militares impróprios e 

os por extensão/arrastamento. Em contrapartida, exclui os crimes propriamente 

militares, afastando, assim, o argumento de que a aplicação dos institutos 
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despenalizadores da lei 9.099/95 aos crimes militares prejudicaria os princípios da 

hierarquia e disciplina. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao explorar o texto da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, é possível 

estabelecer uma linha de pensamento no sentido de que inicialmente o legislador 

não quis excluir os militares da aplicação dos institutos presentes naquela lei. Porém 

após um pequeno aprofundamento no assunto restou a compreensão de que houve, 

por parte do alto escalão militar, pressão para que a lei fosse alterada com o 

argumento de que a aplicação dos institutos da referida lei ao Direito Penal Militar 

atentaria contra os princípios da hierarquia e da disciplina, fato, este, que fez com 

que o legislador editasse a Lei 9.099/95 através da promulgação da Lei 9.839/99.  

Entretanto à luz do vasto conhecimento na área do Direito Penal Castrense, 

vários doutrinadores entendem que a lei dos Juizados Especiais Criminais se aplica 

a este ramo do Direito, mesmo com a inserção do Artigo 90-A, o qual proibiu a 

aplicação desta aos crimes militares, isto é, ainda são aplicáveis seus institutos, 

tendo em vista o claro atentado aos princípios constitucionais, tais como da 

igualdade e equidade, tornando o referido artigo inconstitucional. 

Em relação à aplicação da lei 9.099/95 aos crimes militares a jurisprudência, 

esta teve seus altos e baixos, ora opinando pela aplicação, ora com pareceres 

desfavoráveis. Contudo há alguns Estados da Federação adotando os institutos 

despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais Criminais quando se trata de 

crimes militares impróprios ou no caso dos crimes militares por 

extensão/arrastamento, como é o caso dos Estados de Minas Gerais e Santa 

Catarina.  

Há que se perceber que na doutrina e na jurisprudência existem inúmeras 

posições favoráveis à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais aos crimes 

militares, embasados no fato de que a hierarquia e a disciplina não seriam afetadas, 

pois o entendimento é quase unânime de que somente é possível aplicar a Lei 

9.099/95 aos crimes militares impróprios e por extensão/arrastamento, excluindo, 

assim, os crimes militares próprios, o que é perfeitamente compreensível. 
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Por fim, uma solução atual para o tema tratado nesta pesquisa seria a 

aprovação do projeto de Lei 889/2019 do Dep. Guilherme Derrite (progressistas-SP), 

já que este traz uma proposta de alteração significativa no artigo 90-A da Lei 

9.099/95, que, em tese, seria uma boa alternativa para todas as partes envolvidas, 

pois o referido projeto de lei prevê a alteração considerada mais justa ao não afetar 

os princípios da Hierarquia e Disciplina, além de ficar adequado aos princípios 

constitucionais da isonomia e equidade. 
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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM RELAÇÃO AOS ATOS DE INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA NO BRASIL  

 

Amanda Rizzatti da Cruz5 
Simone Rocha6 

 

RESUMO 

O direito fundamental de liberdade religiosa, garantido pela Constituição Federal 
para que não seja violado, precisa ser protegido por meio de limitações ao direito 
fundamental de liberdade de expressão. A intolerância religiosa com grande 
frequência é praticada por religiosos enquanto professam sua doutrina inferiorizando 
religiões diversas, com o fim de converter fiéis em uma falsa ideia de proselitismo, 
que quando praticado legitimamente é protegido pela liberdade de expressão 
religiosa. A pesquisa pretende conhecer as limitações do direito de liberdade, para 
tanto, tem-se inicialmente uma contextualização da intolerância religiosa no Brasil, 
posteriormente apresenta os conflitos entre os dois direitos fundamentais citados e 
finalmente analisa casos julgados recentemente podendo perceber os limites que 
foram delimitados ao direito. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, feita por meio de 
materiais bibliográficos e jurisprudenciais. Como resultado da análise tem-se a 
dignidade humana como grande alicerce para a limitação das liberdades, se ela for 
ameaçada significa que foram ultrapassados os limites e trata-se de discriminação. 
Também é apresentado um método, estudado com os casos concretos, que 
apresenta etapas para perceber se o discurso praticado se refere ao proselitismo, 
direito decorrente da liberdade religiosa, ou se manifesta como discurso 
discriminatório. 

 

Palavras-Chave: Direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana. Liberdades. 
Religião. Proselitismo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal em seu art. 5º estabelece os direitos e garantias 

fundamentais, individuais e coletivos. Os direitos fundamentais tutelam a vida, a 

liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, com finalidade de proteger os 

cidadãos do poder estatal abusivo, desta forma, colocando limites ao poder público 

em detrimento de garantir ao cidadão que exerçam e desfrutem desses direitos de 

modo que não sejam lesados (MARMELSTEIN. 2019, p. 75). Não obstante, os 
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indivíduos devem gozar de seus direitos sem praticar atividades ilícitas, pois os 

direitos fundamentais não são absolutos. Desta forma, não podem ser desfrutados 

como justificativa para afastar a responsabilidade individual de suas ações, por essa 

razão existem limites para o exercício desses direitos. (MORAES. 2016, p. 31). 

O presente artigo tem seu tema fundado no direito de liberdade de crença e 

de manifestação do pensamento, direitos fundamentais estabelecidos pela 

Constituição Federal, frutos do direito de liberdade. A liberdade de crença, estudada 

mais a fundo na pesquisa, é muitas vezes violada por manifestações de pensamento 

preconceituosas e discriminatórias, também chamadas atualmente de “discurso de 

ódio”, que são vistas como intolerância religiosa (PINTO. 2019, p. 43). Essa 

manifestação pode ocorrer por qualquer pessoa ou grupo, mas o ponto em maior 

destaque neste trabalho, refere-se ao fato de quando é praticado por pessoas de 

crenças diferentes, mascaradas de proselitismo religioso – prática comum entre as 

religiões que tem o fim de professar sua doutrina para converter fiéis (PINTO. 2019, 

p. 15). 

Como aborda-se inicialmente, os direitos fundamentais não são absolutos, 

portanto, passíveis de limites. Deste modo, o problema que o trabalho pretende 

responder são os limites da liberdade de expressão, para que sua exteriorização não 

seja preconceituosa e não configure discurso discriminatório, assim não violando o 

direito da liberdade de crença por meio da intolerância religiosa. 

A proposta de hipótese para esse se artigo se deu entendendo que os limites 

da liberdade de expressão estão baseados no cuidado para que ao exercer esse 

direito não seja ferido outro direito fundamental, ou seja, quando há abuso do próprio 

direito através do ataque ao direito de outro indivíduo.  

Para tanto, o trabalho tem três objetivos específicos, presentes nos 

parágrafos seguintes. 

Pesquisar as origens da intolerância religiosa no Brasil desde sua 

colonização, a relação desta prática com o proselitismo religioso e o forma como o 

“discurso de ódio”, tem influência na propagação da intolerância religiosa. Diante 

dessa pesquisa, o que se quer é perceber como a intolerância já foi injusta com 

indivíduos que tinham crenças diferentes. 

Apresentar a dignidade da pessoa humana, consagrada no art. 1º, inciso III, 

da Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito, base 
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dos direitos fundamentais e essencial para percepção de quando o cidadão passa 

de exercer o seu direito fundamental para ferir o direito alheio. Também apresenta-

se, para melhor entendimento, em que se compreende a liberdade de manifestação 

de pensamento e a liberdade de crença. 

Analisar casos concretos em que a intolerância religiosa foi pauta, para deste 

modo, possibilitar a determinação dos limites da liberdade de expressão. Entre os 

casos, tem-se mais destaque o Recurso de Habeas Corpus 146.303, que cita um 

método chamado “juízo de desigualação”, para perceber se um discurso foi 

discriminatório, o que será de grande relevância para a pesquisa. 

O método estabelecido para o desenvolvimento da pesquisa foi o indutivo, 

para a coleta de informações, usando materiais bibliográficos e jurisprudenciais. 

Portando pretende-se chegar a conclusão de quais são as ocasiões em que o direito 

deixa de ser protegido pela Constituição Federal, para tornar-se uma limitação ao 

direito de liberdade de expressão.  

 

2 A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO BRASIL 

 

Inicialmente neste artigo busca-se pesquisar a origem histórica da intolerância 

religiosa, relacionando com a prática do proselitismo, explicando como ele foi de 

grande influência ou até mesmo um dos causadores de tal crime. Procura-se ainda 

relacionar o modo como o “discurso de ódio” torna motivador a manifestação de 

qualquer tipo de intolerância. 

A história política do Brasil efetivada a partir da colonização portuguesa em 

terras americanas, teve como ponto de partida, o degredo para além das fronteiras 

ibéricas. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, até a independência 

em 1822, a prática do degredo foi amplamente efetivada como parte do projeto 

colonizador. Os degredados foram pessoas condenadas por cometerem crimes 

como: a bigamia, adultério e heresia. Em Portugal, essa condenação submetia o 

criminoso ao exílio, nesse caso ao Brasil, dependendo do cumprimento da pena ou 

de perdão judicial para voltar a Portugal. No Brasil, eles viviam em liberdade, 

responsáveis por si e pela sua sobrevivência, trabalhando onde conseguiam, alguns 

voltaram a cometer os mesmos atos que causaram o degredo. 
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Os degredados eram punidos com o objetivo de preservar a “ordem religiosa 

e social”, devendo essa pena salvar a alma de quem havia praticado o crime. 

Considera-se uma pena severa, pois o degredado era tirado de seu âmbito familiar, 

dos amigos e de seu país e era levado a um local desconhecido, e ainda no início da 

colonização, forçado a conviver com pessoas que nem sua língua falavam 

(PIERONI, 2006, p. 93). 

Também durante a colonização, além da diversidade religiosa dos 

portugueses, também chegou ao Brasil a cultura africana proveniente do processo 

de escravidão. Os escravos eram forçados a participar da Igreja, tinham suas 

crenças reprimidas à força por seus senhores e muitos passaram a se considerar 

cristãos. Apesar da imposição dos clérigos para a conversão deste povo, muitos 

continuaram com suas crenças e com a luta para preservá-las. Com isso, ocorreu o 

surgimento das vertentes das religiões afro-brasileiras que são conhecidas hoje, a 

Umbanda, Candomblé e Quimbanda, as quais sofrem até hoje com o preconceito e 

a intolerância de pessoas com crenças diferentes (SANTANA, FALCÃO, 2012, p.5). 

Nos dias de hoje, existe o direito da liberdade de pensamento e da liberdade 

de crença, inclusive muitos dos condenados ao degredo seriam considerados 

inocentes na atualidade. A liberdade de pensamento e a liberdade de crença são 

direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988.  

Existem varias religiões no mundo todo, de várias vertentes, umas com mais 

seguidores que outras, mas o exercício de casa uma é protegido pelo direito da 

liberdade de crença. Quando um membro decide pregar a doutrina de sua religião 

para outras pessoas, de crenças diferentes, com o objetivo de converter esse 

indivíduo, ocorre o proselitismo religioso. O ato de confirmar que a religião seguida é 

a correta para aumentar seus membros se resume na prática do proselitismo. 

Segundo Lara de Coutinho Pinto (2019, p.45): 

 

Isso é o que denominamos de proselitismo religioso, que não se caracteriza 
somente em tentar converter o próximo, mas também na crença de que a 
sua religião é boa, eficaz e o caminho correto rumo ao criador 
independentemente do que pode professar as demais religiões. 

 

Essa teoria afirma que o proselitismo religioso vai além de tentar converter 

alguém à sua religião. O simples discurso de afirmação que a crença é “boa, eficaz e 
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o caminho correto”, não importando o que as outras religiões pregam, já caracteriza 

o proselitismo, independentemente do convertimento da pessoa. 

O exercício do proselitismo religioso é protegido pelos direitos fundamentais 

da livre manifestação do pensamento e a inviolabilidade da liberdade de consciência 

e de crença. Sendo permitido assim que divulguem as religiões para criar um amplo 

“mercado livre e aberto de ideias religiosas”, pois os indivíduos têm o direito de a 

qualquer tempo mudar de religião (PINTO, 2019, p. 44).  

Ocorre de o proselitismo ser usado de forma que venha diminuir, outra 

religião de modo agressivo, desrespeitando a crença alheia com fim de converter 

pessoas. Por mais que esse tipo negativo de prática não seja feita por todos, é muito 

comum ver pessoas usando essa prática antiética para converter fiéis (PINTO, 2019, 

p.15). 

Sara Guerreiro (2005, p.150-151) ao falar sobre o proselitismo negativo diz 

que seria “um elemento de coação ou ‘procedimentos duvidosos’ e envolveria não 

só um abuso do próprio direito, como um atentado ao direito dos outros”. A falta de 

cordialidade com a religião alheia é grande característica quando se trata da 

tentativa de converter fiéis à sua crença. O problema nesse proselitismo se dá 

quando ao exercê-lo o sujeito acaba tornando a prática em ofensa a liberdade 

religiosa alheia deste modo, faltando tolerância com a religião do próximo. 

Para que a liberdade religiosa seja real é preciso existir a tolerância em um 

ambiente pluralista. O indivíduo ao perceber que seu discurso pode ser mal recebido 

pela outra parte pode escolher não o fazer, mesmo que acredite ser a crença do 

outro age de forma incorreta (GUERREIRO, 2005, p. 64-65). 

A prática do proselitismo religioso se resumiu a muito mais do que um meio 

de converter fieis a sua crença por meio de discursos positivos. Entende-se que a 

prática se tornou para alguns uma forma de diminuir, ofender e ridicularizar a religião 

alheia para afirmar a sua, o que trouxe reflexos para a sociedade, desde a 

colonização com pessoas sendo escravizadas por terem ideais diferentes, até hoje 

com a de intolerância. 

A intolerância religiosa atualmente também encontra suporte no discurso de 

ódio, ou “hate speech”, como ensina João Cavalcante Filho (2017, p.36) “pode ser 

definido, de forma ampla, como a expressão cujo conteúdo ofende a honra ou a 
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imagem de grupos sociais, especialmente minorias, ou prega a discriminação 

contra os integrantes desses grupos.”. 

Segundo Lara de Coutinho Pinto (2019, p. 43): 

 

A livre manifestação de pensamento e de crença encontra-se protegida pela 
liberdade de expressão, porém a exteriorização de alguns ideais pode se 
revestir em discurso de ódio (hate speech), suscitando grandes 
controvérsias quanto à sua constitucionalidade dentro do contexto de uma 
sociedade democrática. 

 

Assim entende-se que a prática do discurso de ódio vem justificada pela 

liberdade de expressão, pois ela traz que temos liberdade para manifestar nossos 

pensamentos não importando quais sejam. O problema se dá quando essa liberdade 

desrespeita a liberdade de culto de outro indivíduo por meio de discurso provido de 

ódio que incentiva o preconceito, o ataque as religiões e o racismo.   

Esse discurso que anteriormente era exercido nos templos, nos dias de hoje 

ganharam novos meios de disseminação, como os programas de TV e 

principalmente a Internet, alcançando um número alto de alvos para ouvir o discurso, 

que pode ser reproduzido pelos ouvintes, independente de ser pacífico (PINTO, 

2019, p. 48-49).  

A autora Milene Santos, apresenta alguns critérios (2012, p.135-141) nos 

quais é possível perceber um proselitismo religioso legitimo, basta que não tente 

converter ninguém por meio de coerção, tirando vantagem de sua situação social, 

que seja feito de forma que não venha obrigar alguém a ouvir e que não desmoralize 

a religião alheia, estando assim, em seu exercício de acordo com a liberdade 

religiosa e a livre manifestação do pensamento. 

O exercício equivocado do proselitismo e do direito de liberdade de expressão 

religiosa alimentam a vontade que alguns religiosos têm de reafirmar a sua verdade 

sobre a do outro, carregando o discurso de frases intolerantes, preconceituosas e 

cheias de ódio com fim de desfazer da religião alheia, ou falta de religião, para 

consagrar somente sua crença como pura e benéfica. 
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3 LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS LIBERDADE RELIGIOSA 

 

Para entrar no conflito das liberdades é importante estudar o seu fundamento, 

que é a dignidade da pessoa humana. Após entender esse fundamento pode-se 

descrever sobre a discussão presente no objeto de pesquisa deste artigo. 

Apresenta-se a seguir o direito da livre manifestação de pensamento e a liberdade 

de crença, abrindo caminho para a análise, em casos concretos, que será realizada. 

O direito de liberdade, assim como outros direitos fundamentais tem sua base 

no fundamento da dignidade da pessoa humana, também resguardado pela 

Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana está presente na Constituição 

em seu art. 1º como fundamento do Estado Democrático de Direito. Os direitos à 

liberdade e igualdade são indispensáveis ao desenvolvimento da dignidade humana, 

e assim fundamentam o Estado Democrático. 

George Marmelstein (2019, p. 20) destaca que “somente considera como 

fundamentais aqueles direitos que possuem hierarquia constitucional e que são 

ligados à dignidade da pessoa humana e à limitação do poder”. Assim, a dignidade 

da pessoa humana é uma das bases dos direitos fundamentais, ela serve de 

inspiração para a criação dos direitos fundamentais, como o direito fundamental de 

liberdade, que está extremamente ligado à dignidade humana, garantindo que os 

cidadãos tenham liberdade para se expressar publicamente e possuir suas próprias 

convicções éticas e morais. 

Conforme Ingo Sarlet (2001, p. 40): 

 

Neste contexto, costuma apontar-se corretamente para a circunstância de 
que a dignidade da pessoa humana (por tratar-se, à evidência – e nisto não 
diverge de outros valores e princípios jurídicos – de categoria axiológica 
aberta) não poderá ser conceituada de maneira fixista, ainda mais quando 
se verifica que uma definição desta natureza não harmoniza com o 
pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam nas sociedades 
democráticas contemporâneas, razão pela qual correto afirmar-se que 
(também aqui) nos deparamos com um conceito em permanente processo 
de construção e desenvolvimento. 

 

O conceito de dignidade humana não pode ser imutável, pois vivemos em 

uma sociedade cheia de pluralidade, assim a definição está em um processo 

contínuo de desenvolvimento e adaptação. Neste sentido, é importante perceber que 

o fundamento da dignidade humana deve ser deve ser analisado em cada caso 
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concreto para que seja estabelecida sua definição. Nos casos concretos, com 

conflitos entre os direitos fundamentais, a identificação de lesão à dignidade humana 

é de grande importância para sua resolução, sendo usada para ponderação 

(BARROSO, 2010, p. 12 -13). 

Portando a Dignidade da Pessoa Humana é um fundamento que tem seu 

conceito mutável e está em processo permanente de adaptação juntamente com a 

sociedade. O fundamento deve ser analisado em cada caso concreto para que se 

estabeleça sua definição, buscando, por exemplo, garantir o melhor convívio social e 

o respeito à autonomia da vontade, sendo assim base dos direitos fundamentais. 

Entende-se que a dignidade traz o direito de o indivíduo decidir de forma autônoma 

sobre sua existência, assim ligada a liberdade do ser humano e o direito 

fundamental de liberdade. 

A Constituição Federal de 1988 não segue o termo “Liberdade de Expressão” 

adotado por outras constituições, mas inclui a livre manifestação do pensamento, a 

liberdade de consciência e de crença, a liberdade de comunicação, a livre expressão 

artística, intelectual e científica (art. 5º, incisos IV, VI e IX). 

Assim a livre manifestação do pensamento, deve ser entendida como a mais 

abrangente possível, enquadrando opiniões, ideias, convicções, críticas, tudo o que 

expresse o pensamento do indivíduo sobre algo. Todas essas formas estão 

protegidas pelo direito de Liberdade de Expressão, até mesmo gestos e mensagens 

de todas as formas, sons e imagens, tudo isso desde que não sejam expressões 

violentas (SARLET, 2019, p.508).  

A Liberdade de Expressão não é um direito absoluto, ela tem suas limitações 

em outros direitos e garantias fundamentais, como o direito a vida e a igualdade, 

portanto esse direito não deve ser usado para prática de atividades ilícitas 

(FERNANDES, 2017, p. 427). A Constituição Federal concede o direito da livre 

manifestação do pensamento, porém ela veda o anonimato. Isso ocorre para que 

seja possível responsabilizar quem causou danos a outrem com a manifestação 

ofensiva (PAULO. ALEXANDRINO, 2015, p. 131). 

Sobre a liberdade de crença, Ingo Wolfgang Sarlet (2019, p. 525) afirma que 

essa liberdade fora uma das primeiras a ser assegurada nas declarações de direitos 

humanos e fundamentais na esfera do direito internacional. Presente na Constituição 

Federal em seu art. 5º, VI, “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
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sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. No entendimento de Vicente Paulo 

e Marcelo Alexandrino (2015, p. 138) a liberdade religiosa além de assegurar a 

escolha do indivíduo de que religião ou seita religiosa quer aderir, permite que o 

indivíduo opte por não aderir a religião alguma e o direito de ser ateu ou agnóstico. 

A proteção que a Constituição dá ao direito à liberdade de crença exige 

prestações  por parte do Estado, devendo esse garantir o equilíbrio e a harmonia 

com fim de evitar a discriminação e compreender a diversidade religiosa 

assegurando a todas elas, sejam majoritárias ou minoritárias, espaços onde exista 

tolerância, respeito e convivência pacífica entre as denominações religiosas. 

Garantindo assim o tratamento igualitário, digno e que todas as religiões sejam livres 

e iguais, sem privilégios. A liberdade religiosa pressupõe tratamento igualitário 

amplo que deve ser protegido no âmbito das duas dimensões do princípio da 

isonomia (PINTO, 2019, p.27).  

Existiram restrições na liberdade de expressão, por toda a história, feita por 

religiões dominantes que influenciavam o poder a criminalizar e condenar outras 

religiões e seus seguidores. Mas as restrições que pretende-se falar neste trabalho 

são as direcionadas para garantir a convivência pacífica, a harmonia social, entre os 

cidadãos. Como o disposto no art. 208 do Código Penal, onde encontra-se uma 

restrição a essa liberdade, protegendo a liberdade de crença (PINTO, 2019, p. 36). 

A autora relembra (PINTO, 2019, p. 36-37) um caso concreto de 1995, que 

teve bastante repercussão, conhecido como “chute da santa”, quando um bispo 

chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida ao vivo em um programa de TV. Isso 

acarretou uma persecução criminal contra o bispo (enquadrado no art. 208 e no art. 

2061 da Lei nº 7.716 de 1989) pelo ilícito penal de “vilipendiar publicamente ato ou 

objeto de culto religioso”, entendendo que o agente desrespeitou em publico objeto 

de culto. 

O conflito entre a liberdade de expressão e a liberdade de crença, traz a 

necessidade de limites para o bom convívio social. As restrições dos direitos 

fundamentais bem como a proteção da dignidade humana vêm para garantir esse 

convívio, porém essas limitações não poderão passar por cima de direito 

fundamental de forma desproporcional (PINTO, 2019, p. 43).  
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Portanto a liberdade de crença dá ao indivíduo o direito de escolher uma 

religião, exercê-la, professá-la, não aderir a nenhuma, e também pretende evitar a 

discriminação e compreender a diversidade religiosa assegurando a todas elas, 

espaços onde exista tolerância e respeito, para uma convivência pacífica entre as 

denominações. Esse direito é por vezes lesado, como exemplo foi citado o "chute da 

santa", para garantir a proteção da liberdade de crença foi necessário estabelecer 

limites nos direitos fundamentais de liberdade de expressão, pois é a partir da 

manifestação do pensamento ofensiva e desrespeitosa que a lesão ocorre. 

O Direito Fundamental de liberdade de expressão garante a manifestação do 

pensamento de forma legítima, não é proibido ao indivíduo que critique a religião 

alheia, desde que o faça de forma respeitosa e não violenta. A partir desta 

abordagem inicial sobre os conflitos desses direitos fundamentais (manifestação do 

pensamento e de crença) pode-se partir para uma análise mais aprofundada, em 

casos concretos, no próximo título. 

 

4 ANÁLISE DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CASOS 

JULGADOS 

 

A partir da pesquisa feita até agora, é possível encontrar casos concretos de 

intolerância religiosa para que sejam analisados, verificando a aplicação da lei e os 

critérios jurídicos usados, pretendendo ao final conhecer os limites da liberdade de 

expressão.  

Em 2011, o apresentador João Batista, da emissora Rede TV!, em seu 

programa “O Profeta da Nação” fez um discurso preconceituoso, ligando a imagem 

de pessoas ateias a criminosos.  

Foi ajuizada uma ação civil pública, em defesa da liberdade de consciência 

e de crença, contra a emissora, a União e a Igreja Internacional da Graça de 

Deus pelo Ministério Público Federal7 . A 6º Vara Federal Cível de São Paulo 

determinou o arquivamento do processo considerando que a declaração de Batista 

não apresentou crítica direta a ateus e exigir retratação significava retrocesso 

aos tempos inquisitoriais. 

                                                      
7 Doravante será tratado como MPF. 
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O MPF apresentou recurso contra essa sentença de 1ª instância, esse foi 

parcialmente provido. Como posto no voto (BRASIL. 2018, p. 4) o art. 220 da 

Constituição Federal prevê que “A manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Em continuidade, no 

voto, a desembargadora Federal Mônica Nobre, relatora do caso, traz que a 

liberdade de manifestação do pensamento não é um direito absoluto, deve 

respeitar certos valores éticos e sociais e da família, como a própria Constituição 

estabelece no art. 221. Desta forma, dando parcial provimento ao recurso, 

condenando os réus à retratação na emissora. 

Em outro caso o MPF pleiteou liminar em ação civil pública contra a Igreja 

Universal do Reino de Deus, o Google Brasil, Facebook Brasil e o bispo Guaracy 

dos Santos que aparecia em vídeos de pregações no Youtube, conteúdo no qual 

o bispo define outras religiões como “forças das trevas”, exorciza pessoas 

“possuídas” por “demônios que se autodenominavam orixás” e as faz repetir frases 

como “eu, Caboclo Cobra-Coral, sou um frouxo fracassado” ou “Eu, Exú-Caveira sou 

um frouxo”. A liminar foi negada em primeira instancia e o MPF propôs agravo de 

instrumento. 

No voto o desembargador Ricardo Perlingeiro (BRASIL. 2018, p. 13) entende 

que não se trata de assunto a ser discutido pelo Estado, e sim de “verdades 

religiosas”. Conclui que essa era uma discussão a ser feita fora do âmbito jurídico, 

afirma “crê-se que não mais se configura como tarefa do Estado reconhecer religião 

ou crença verdadeira ou conferir legitimidade a um axioma teológico”, ou seja, o 

Estado não pode decidir qual a crença certa.  

Na decisão o desembargador Ricardo Perlingeiro (BRASIL. 2018, p. 13) cita a 

resolução do Recurso de Habeas Corpus nº 134.682, onde o relator teve o mesmo 

entendimento e também afirma que o conteúdo dos vídeos foi prática típica do 

proselitismo religioso, e não excedem esse limite, são somente argumentos 

teológicos com o fim de converter fiéis. Para saber se existiu um discurso 

discriminatório, foi imposto um “juízo de desigualação”, uma das etapas de análise 

desse método se trata de o discurso do proselitismo suprimir uma religião de modo a 

violar a dignidade dos praticantes, suprimindo direitos fundamentais.  
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O juízo de desigualação foi baseado nas etapas em que Norberto Bobbio 

propõe em seu livro Elogio da serenidade (2000, p.108). A primeira etapa, portanto 

se refere a perceber que há desigualdade entre os indivíduos, reconhecer suas 

diferenças. A segunda está direcionada a necessidade de afirmar um discurso como 

superior ao outro. A terceira etapa trata-se da supressão de direito fundamental, 

ataque contra a dignidade humana do indivíduo por razões religiosas. Depois de 

conferidas essas etapas, é possível perceber se o discurso trata-se de proselitista ou 

discriminatório. 

Neste sentido, analisando as etapas do método dado na presente, entendeu 

Ricardo Perlingeiro que a associação das divindades e entidades de outra religião 

como demoníacas, apesar de promover repulsa, não perpassa as etapas do método. 

Sendo assim, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou a 

liminar. 

Em 2019 o grupo Porta dos Fundos lançou um filme humorístico chamado 

“Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo” que incomodou 

muitos cristãos. A Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura moveu ação civil 

pública com o objetivo de impedir a difusão de conteúdo audiovisual. 

De acordo com a Associação o filme viola a liberdade religiosa e a dignidade 

da pessoa humana, pois como cita o relator Benedicto Abicair (BRASIL, 2020, p. 12) 

“Jesus Cristo é retratado como um homossexual pueril, namorado de Lúcifer, Maria 

como uma adúltera desbocada e José como um idiota traído”.  

A juíza Adriana Moura entende que só deverá ser proibida a “publicação, 

circulação e exibição de conteúdo de manifestações artísticas, filmes e livros pelo 

Judiciário quando houver a prática de ilícito, incitação à violência, discriminação e 

violação de direitos humanos nos chamados discursos de ódio”. Neste sentido sem 

violação de direitos fundamentais não seria justificável a censura que parte autora 

pretendia (BRASIL, 2020, p. 6-7). Desta forma, indeferindo a liminar, não 

suspendendo a exibição do filme. 

O pedido foi negado em 1º grau, então a Associação interpôs agravo de 

instrumento. O desembargador do TJ/RJ, Benedicto Abicar (BRASIL, 2020, p. 34) 

argumenta que as liberdades de expressão são essenciais no exercício da 

democracia, mas não podem servir de justificativa quando existem manifestações de 

pensamento que não possibilitam identificar se são críticas, debates ou 
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ridicularização. Acredita que a exibição do conteúdo pode causar danos mais 

graves do que a sua suspensão, por reproduzir um conteúdo inverídico com a 

realidade. Decidindo por suspender a exibição do conteúdo audiovisual para 

“acalmar os ânimos” da população. 

A plataforma de streaming do filme entrou com um pedido de tutela de 

urgência, em face do relator Benedicto Abicar, requerendo que fossem suspensas 

as decisões para que se resguardassem os direitos de liberdade de expressão, de 

criação artística e de programação. 

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, entendeu por conceder a liminar, 

suspendendo a decisão de desembargador sobre a retirada do filme. Relembra 

Dias Toffoli (BRASIL, 2020, p. 4) que consignou “a liberdade de expressão, condição 

inerente à racionalidade humana, como direito fundamental do indivíduo e corolário 

do regime democrático”, entendendo assim que para existir a democracia é 

necessário que existam várias convicções, assim sendo possível seus confrontos, a 

discussão e os debates na sociedade, dando voz a ideia de todos.  

Em 2018 a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus 

sobre a condenação de Tupirani da Hora Lores, pastor da Igreja Pentecostal 

Geração Jesus Cristo por incitar a discriminação religiosa. O pastor foi condenado a 

três anos de prisão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 20, §2°, da 

Lei n. 7.716/89, tal artigo dispõe que é crime a conduta de “praticar, induzir ou incitar 

a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional“.  

Como comenta o ministro Celso de Mello (BRASIL, 2018, p.60) em seu voto, 

o agente foi condenado: 

 

pela incitação ao ódio religioso, pela pregação do fim das Igrejas da 
Assembleia de Deus, pela promoção da intolerância religiosa contra judeus, 
pela prática da iconoclastia, pela propagação de mentiras contra outras 
denominações confessionais, sob cuja égide os respectivos fiéis seriam 
estuprados e violentados, e pela desqualificação da religião muçulmana, a 
que atribuiu, em clara manifestação islamofóbica , a condição de ‘religião 
assassina’. 

 

Entende-se deste modo, que o discurso do agente dá jus a sua condenação, 

por se tratar de discurso discriminatório, preconceituoso e até mesmo incentivar a 

violência contra as religiões referidas acima.   
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O relator, ministro Luiz Edson Fachin (BRASIL, 2018, p. 14-15) votou em 

favor do provimento do habeas corpus, afirmando que a maioria das religiões são 

naturalmente universalistas, ou seja, é comum de sua doutrina a busca de converter 

sempre mais pessoas, através do proselitismo. É o caso do cristianismo, religião 

professada pelo condenado. Também propõe que pôr obstáculo ao agente, 

enquanto ele pratica o proselitismo, traduz-se em ataque a liberdade de expressão 

religiosa.  

Em seu voto usa a mesma teoria de Norberto Bobbio, que usou no RHC 

134.682 comentado anteriormente, sobre o juízo de desigualação. Referente à 

terceira fase desse método o ministro Edson Fachin (BRASIL, 2018, p. 14) entende 

que o discurso proselitista não será discriminatório caso a persuasão for exercida 

sem violência ou ataque a dignidade humana, como vemos na terceira etapa do 

juízo de desigualação. Neste entendimento, não haveria tipicidade penal, pois a 

persuasão com fim de trazer o indivíduo para a crença afirmada como moralmente 

correta pelo locutor do discurso, não configura ataque direto a dignidade humana. 

O relator (BRASIL, 2018, p. 26) não encontra ataque direto contra a dignidade 

humana no discurso, e só assim entende que configuraria a discriminação. 

Concorda que a declaração na parte foi intolerante, quando afirmou sua crença 

como superior, porém entende estar protegido pela liberdade de expressão religiosa, 

não excedendo os limites do direito de liberdade, deste modo da parcial provimento 

ao recurso. 

O ministro Dias Toffoli (BRASIL, 2018, p. 33) afirma que “requer sempre um 

confronto com os demais princípios envolvidos na situação em apreciação, e é 

precisamente nesse necessário embate que solidifico minha compreensão sobre o 

caso em análise”, desta forma é necessária análise nos demais fundamentos 

envolvidos no caso para chegar a uma decisão. 

Ao tratar-se da liberdade religiosa Dias Toffoli (BRASIL, 2018, p. 34) 

compreende que é necessária a tolerância para existir um Estado Democrático, 

sendo também essencial para a limitação do direito à liberdade religiosa. O exercício 

da liberdade religiosa no discurso de sua crença pode afetar outras crenças, 

transformando-se em intolerância, por isso é essencial usufruir neste direito de 

forma tolerante com outras religiões. O ministro afirma que é preciso diferenciar o 

discurso religioso que aborda somente a religião professada, deste modo exercício 
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típico do direito à liberdade de crença, e o discurso que tem como intuito rebaixar ou 

desmerecer religião alheia, sendo assim ataque ao mesmo direito mencionado. 

Sobre o caso em questão Dias Toffoli (BRASIL, 2018, p. 35-36) dispõe que no 

caso em questão a ação do agente não está enquadrada com o exercício legitimo do 

direito à liberdade de expressão religiosa, pois o discurso atinge diretamente a 

integridade e a crença de diferentes grupos religiosos, não se pode justificar a 

desqualificação e desmerecimento de outra crença pelo intuito de conversão de fiéis. 

Deste modo, Dias Toffoli nega provimento ao recurso, divergindo assim do relator.  

O ministro Ricardo Lewandowski (BRASIL, 2018, p. 43) em seu sucinto voto 

se alinha as considerações do Ministro Dias Toffoli, também afirma que o recorrente 

“está agindo contra a harmonia social, contra a fraternidade que os constituintes 

procuraram construir a partir da promulgação desta Constituição”. Também o 

ministro Gilmar Mendes (BRASIL, 2018, p. 49-50) em seu voto afirma que o Estado 

tem o dever de promover a igualdade entre as religiões, para que todas tenham a 

mesma oportunidade no “mercado de ideias religiosas”, e fazer isso de forma que as 

religiões minoritárias não sejam menos favorecidas que o restante. Neste sentido, 

ambos votam pelo desprovimento do recurso. 

Segundo Celso de Mello (BRASIL, 2018, p. 63) o pluralismo político, que é 

fundamento do Estado Democrático de Direito, está protegido pela liberdade 

religiosa, desde que sem intolerância ou desrespeito. Entende o ministro que a 

liberdade discutida protege as pessoas de manifestar suas opiniões mesmo que 

conflitem com outras ideias que prevalecem na sociedade, não sendo permitido que 

a manifestação seja restringida política ou juridicamente. Também votando pelo não 

provimento do recurso. Desta forma, a Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal decidiu por negar provimento ao recurso ordinário, tendo o relator, ministro 

Edson Fachin, o voto vencido. 

A necessidade de limitação do direito de liberdade de expressão fica clara 

com os levantamentos feitos até agora, pois como percebemos por vezes o 

exercício da liberdade de um se torna violação da liberdade de outro levando o 

direito fundamental a ser conflitante com ele mesmo. Reuniremos aqui todos os 

pontos desta pesquisa que nos ajudaram a chegar aos limites das liberdades de 

expressão.  
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O Direito Fundamental da Liberdade de expressão não é um direito 

absoluto, como percebemos na análise dos casos a relação entre liberdade de 

manifestação do pensamento e liberdade religiosa concede ao indivíduo o direito de 

exercer sua crença, podendo afirmá-la como a verdadeira aos demais. Não 

obstante, existem exceções para esse direito, para preservar a ordem pública, não 

sendo, portanto, de caráter absoluto.  

Foi possível notar que o respeito aos valores éticos e sociais como limitação 

da liberdade proporciona a harmonia e o bom convívio social, evitando a dissipação 

do discurso de ódio e a ocorrência de conflitos. Quando a manifestação incita o ódio, 

ferindo direito de terceiro, atingindo valores jurídicos garantidos ao indivíduo ou 

grupo, ela é deslegitima, como percebemos no último caso em análise, por isso deve 

ser limitada.  

A Dignidade da Pessoa Humana, como fundamento do direito de liberdade, 

deve ser protegida. Como notamos nos casos o discurso ofensivo contra religiões e 

seus seguidores, ou até mesmo quem não segue religião nenhuma, ofende a 

dignidade humana. A principal restrição da liberdade de expressão é o ataque a 

dignidade da pessoa humana, a manifestação do pensamento que se exterioriza de 

forma preconceituosa, intolerante e discriminatória, fere diretamente este 

fundamento.  

Os limites a este direito fundamental devem ser analisados caso a caso, com 

a devida ponderação entre os direitos das suas partes (a que exteriorizou o discurso, 

e a quem ele “criticou”), de modo a perceber qual dos interesses prevalecerá, a 

liberdade que sairá mais prejudicada, para que se torne possível a proteção da 

dignidade da pessoa humana. 

Portanto no exercício da liberdade de expressão, envolvendo a liberdade 

religiosa quando o agente faz se valer do proselitismo para justificar a manifestação 

de seu pensamento, é necessária a avaliação dos limites para perceber se cuida de 

discurso proselitista (praticado sem ferir o direito dos demais), ou discurso 

discriminatório. Como não existe lei no ordenamento jurídico brasileiro para tratar de 

quais seriam esses limites, tal avaliação, se faz pelo “juízo de desigualação” de 

Norberto Bobbio. 

O proselitismo ultrapassa o limite da liberdade quando se manifesta de 

maneira discriminatória e preconceituosa, passa de ser um discurso teológico com 
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fim de conversão, à ser discurso que domina, explora, elimina ou escraviza o grupo 

que tem o sentimento de liberdade religiosa ferido, deste modo suprimindo os 

direitos fundamentais e atacando a dignidade humana. Assim a dignidade da pessoa 

humana, constitui limitação a liberdade de manifestação do pensamento, e até a 

liberdade religiosa, no exercício do proselitismo, pois se exercido o discurso religioso 

estimulando a intolerância e o ódio público, sem ferir a dignidade do indivíduo, que é 

fundamento do Estado Democrático de Direito.  

Quando não se trata de discurso religioso, como é no terceiro caso, tem-se 

que há limite nas manifestações de pensamento, ela é restringida a não incitar a 

violência, a discriminação, e atingir os direitos humanos em discursos de ódio, 

contendo tais ações poderá ser censurado pelo Judiciário. Essa restrição não trata 

de proibir os discursos falsos, minoritários ou críticas desrespeitosas, estes estão 

abraçados pela liberdade de expressão, e tornam realidade o Estado Democrático 

de Direito, que tem como fundamento o pluralismo político, assim assegurando a 

diversidade de ideias, até mesmo de crença. Para que exista essa multiplicidade de 

ideias que é protegida pelo estado é necessário que a sociedade seja tolerante com 

os demais.  

A proteção à liberdade de expressão é a regra, os discursos diversos são o 

que formam uma sociedade pluralista de ideias, assim as restrições à liberdade de 

expressão são uma exceção para que se possam proteger os interesses da 

Constituição Federal, como a dignidade humana e os direitos de liberdade dos 

demais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento deste trabalho deu-se a partir da justificativa de que a 

intolerância religiosa no Brasil, país de grande diversidade, tem vítimas de todas as 

idades e diferentes culturas, tomando forma por diversos tipos de violência como a 

agressão física, verbal e patrimonial. A pesquisa foi feita baseada no pensamento de 

que os ataques contra indivíduos pelo fato de ter uma crença diferente ferem o 

direito fundamental da liberdade de crença, e que muitas vezes, os agentes 

praticantes da intolerância religiosa entendem estar protegidos pelo direito 

fundamental de liberdade de expressão. 
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A intolerância religiosa, devido à evolução dos meios de comunicação, tem 

ainda mais formas de se propagar pela sociedade. As emissoras de televisão e 

plataformas na internet facilitam o crescimento do discurso de ódio, que não está 

protegido pela liberdade de expressão quando se tratar de discurso discriminatório. 

Muitas vezes esse discurso é espalhado por religiosos enquanto professam sua 

crença, o que é temerário, pois atingem um grupo que pode reproduzir a fala 

preconceituosa a demais pessoas, de forma discriminatória. Sendo assim, 

percebemos ser de grande importância compreender os limites da liberdade de 

expressão, pois seu abuso poderá se revelar como intolerância religiosa, ferindo a 

liberdade de crença de outros cidadãos. 

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral determinar quais são os 

limites da liberdade de expressão, direito fundamental consagrado pela Constituição 

Federal. Os limites são necessários para quando o cidadão gozar deste direito, não 

o faça de forma preconceituosa, assim não configurando discurso discriminatório, 

que fere o direito da liberdade de crença por meio da intolerância religiosa. 

Constata-se que esse objetivo foi atendido, pois através da pesquisa foi possível 

verificar que os limites do direito de liberdade de expressão devem ser analisados 

caso a caso, observando de que lado o dano à dignidade da pessoa humana será 

de maior prejuízo. Através deste estudo também foi possível conhecer o juízo de 

desigualação, teoria de Norberto Bobbio, que tem o fim de identificar quando um 

discurso religioso deixa de ser proselitismo e passa a ser discriminatório.  

Primeiramente o objetivo específico foi pesquisar as origens da intolerância 

religiosa no Brasil. Percebeu-se, com a pesquisa, que a diversidade e a intolerância 

religiosa chegaram juntas ao Brasil, na sua colonização, pois devido a inquisição 

portuguesa, foram condenadas ao degredo no Brasil muitas pessoas. Essas 

pessoas sofreram por exercerem crenças diversas das pessoas que estavam no 

poder, que puniam como forma de viabilizar a conversão para a religião dominante. 

Diante disso, relembramos a prática do proselitismo religioso que foi e é até hoje 

usado de forma equivoca condenando, ofendendo e ridicularizando outras religiões, 

no lugar de somente professar sua doutrina. Foi possível perceber também que hoje, 

devida à facilidade dos meios de comunicação, o proselitismo acaba se tornando em 

discurso de ódio, reproduzido pelas pessoas que o recebem. 
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Posteriormente teve-se o objetivo de apresentar as liberdades envolvidas com 

a temática da pesquisa junto com o confronto que pode ocorrer entre elas. Para 

compreender as liberdades foi necessário aprender sobre seu fundamento, a 

dignidade da pessoa humana. Apesar de seu conceito mutável, a dignidade humana 

busca garantir o melhor convívio social, protegendo a integridade física e moral, o 

mínimo existencial e o respeito à autonomia da vontade, sendo assim base de todos 

os direitos fundamentais e essencial para a segurança da liberdade dos indivíduos. 

Neste título também percebe-se que a liberdade de expressão engloba a 

manifestação do pensamento e a liberdade de crença. Todas as formas de 

manifestações de pensamento estão protegidas pelo direito de liberdade, e a 

liberdade de crença assegura a escolha da religião e sua opção por expressa-la ou 

não. Por vezes, o primeiro direito entra em conflito com o segundo, ao manifestar 

ideias que passam por cima do direito de crença de outrem, o indivíduo está ferindo 

este direito. Deste modo, o direito fundamental não é absoluto, pois contem 

limitações para que não ultrapasse o direito de terceiros, de forma a proteger o bom 

convívio social.  

O último título buscou analisar casos concretos para concluir quais eram os 

limites impostos na liberdade de expressão. Foi possível perceber que, a 

manifestação de pensamento é limitada a não incitar violência, discriminação, de 

forma que atinja a dignidade humana, pois contendo tais ações poderá ser 

censurado pelo Judiciário. Também foi possível perceber, através da análise dos 

casos, que existe um juízo de desigualação, pelo qual é possível verificar se o 

discurso proselitista ultrapassa o limite da liberdade de expressão. Quando o 

proselitismo se manifesta de maneira discriminatória e preconceituosa, passa a ser 

um discurso teológico com fim de conversão, a ser discurso que domina, explora, 

elimina ou escraviza o grupo que tem o sentimento de liberdade religiosa ferido, 

deste modo suprimindo os direitos fundamentais e atacando a dignidade humana. 

A proposta de hipótese para esse trabalho se deu entendendo que os limites 

da liberdade de expressão estão baseados no cuidado para que ao exercer esse 

direito não seja ferido outro direito fundamental, ou seja, quando há abuso do próprio 

direito através do ataque ao direito de outro indivíduo. Deste modo, a hipótese foi 

confirmada, pois ferindo outro direito fundamental o indivíduo tem retaliações 

jurídicas. Obviamente com a pesquisa foi possível aprofundar o entendimento 
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percebendo que grande balance para a determinação desses limites está na 

identificação de como manifestação fere a dignidade humana, para possibilitar o 

sopesamento dos direitos. 

Diante disso, entende-se estar parcialmente respondido o problema proposto 

por essa pesquisa. Pois, apesar de conhecermos alguns limites à liberdade de 

expressão em relação aos atos de intolerância religiosa, seria necessário um estudo 

mais aprofundado para elucidar todas as dúvidas sobre a temática deste trabalho. 

Uma pesquisa mais ampla na bibliografia e jurisprudência poderia produzir uma 

resolução robusta e esclarecedora. 
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IDENTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO PERFIL GENÉTICO COMO 

DECORRÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM 

JULGADO, SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE 

DETEGERE 

 

Ana Cristina Ferreira Leiria8 
Carlos Humberto Naves Júnior9 

 

RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa tem por finalidade analisar o princípio da não 
autoincriminação com relação às provas que dependem da cooperação do acusado, 
em especial a sua correlação com os direitos fundamentais e a possibilidade de 
limitação de seu âmbito de proteção face a regra contida no art. 9-A da Lei de 
Execução Penal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação do perfil 
genético mediante a extração de DNA dos condenados por crimes dolosos, 
praticados com violência grave contra a pessoa e condenados pela prática de crimes 
hediondos (Lei. 8.072/90). Referida disposição foi introduzida ao ordenamento 
jurídico brasileiro pela Lei nº 12.654/12, com o objetivo de alimentar banco de dados 
para auxiliar na investigação de crimes futuros, em que a autoria delitiva seja 
desconhecida ou incerta. Uma vez que a norma estabelece uma compulsoriedade 
com relação a extração de material genético dos presos condenados, questiona-se 
se há violação à garantia da não autoincriminação, princípio que assegura que 
ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ainda, será analisada a prova 
e sua produção no processo penal, com ênfase na prova pericial e em como o tema 
vem sendo tratado no direito estrangeiro.  

 

Palavras-Chave: Coleta do perfil genético. Não autoincriminação. Identificação 
criminal. Banco de dados genéticos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 12.654/12, sancionada no dia 28 de maio de 2012, instituiu a criação 

de um banco de perfis genéticos nacional, alterando disposições contidas na Lei nº 

12.037 que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado e a Lei nº 
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7.210/84 que regulamenta a Lei de Execução Penal, com o objetivo de estabelecer a 

coleta de material genético como forma de identificação criminal.  

Referida norma prevê duas formas distintas de identificação criminal via perfil 

genético: A primeira, possui finalidade probatória, e acontecerá quando o material 

genético da pessoa investigada for necessário à elucidação do crime, cabendo ao 

Juiz decidir de forma fundamentada sobre a real necessidade do ato, bem como a 

impossibilidade de se constituir aquela prova por outro meio.  

A segunda modalidade de identificação criminal dispõe sobre a 

obrigatoriedade da coleta de material genético de condenados em crimes praticados 

com violência grave contra a pessoa ou por quaisquer dos crimes previstos no art. 1° 

da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90), consoante art. 9º-A da Lei de 

Execuções Penais (Lei n° 7.210/84). 

Nesse caso, o material coletado será armazenado em banco de dados de 

perfis genéticos, de onde poderá ser acessado pelas polícias estaduais e/ou federal 

mediante prévia autorização judicial, com vistas a deslindar crimes futuros ou até 

mesmo auxiliar em buscas a pessoas desaparecidas.  

A extração compulsória prevista na Lei de Execução Penal, no entanto, é 

tema de grande controvérsia, citando-se, em oposição à sua constitucionalidade, o 

princípio nemotenetur se detegere, segundo o qual ninguém será compelido a 

produzir provas contra si mesmo.  

A problemática referente à intervenção corporal surge, portanto, quando 

inexiste o consentimento do acusado à realização desta. A doutrina diverge sobre a 

legitimidade do Estado para submeter o acusado a tais procedimentos sem sua 

concordância. 

Pela profundidade da questão debatida, percebe-se que a controvérsia não é 

resolvida em torno da simples aplicação dos dispositivos legais cabíveis, sendo, 

também necessária uma discussão que leve em conta os princípios constitucionais, 

valores fundamentais à natureza humana e até mesmo questões ideológicas, tudo 

para se chegar a melhor solução a ser adotada.  

O presente trabalho desenvolve-se pelo método indutivo, através de pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial e tem como objetivo analisar a contraposição existente 

entre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do fornecimento compulsório de 
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material genético do preso, com previsão no art. 9-A da Lei de Execução Penal e 

eventual mitigação dos princípios de proteção do Direito Penal. 

À vista disso, o primeiro capítulo se ocupará em investigar os principais 

aspectos do princípio da não autoincriminação, sua origem, significado, sua 

perspectiva na dogmática dos direitos fundamentais e sua aplicação no que diz 

respeito aos meios de prova no processo penal, principalmente quando sua 

produção depende da cooperação do acusado.  

No segundo capítulo, analisam-se os aspectos inerentes à coleta de material 

genético como forma de identificação criminal e meio de prova, tal qual como prevê 

a Lei nº 12.654/12, e em como esta configura o método mais eficiente para 

identificar/individualizar com exclusividade uma pessoa, permitindo estabelecer, com 

elevado grau de probabilidade, a autoria de um fato delituoso a partir de vestígios 

biológicos encontrados no local do crime ou no corpo da vítima 

Por derradeiro, no terceiro capítulo, discute-se sobre as hipóteses de 

cabimento da identificação via perfil genético, a finalidade de formação de um banco 

de dados para armazenamento do material coletado, assim como se extração 

compulsória de material genético, prevista no art. 9-A da Lei de Execução Penal, 

representa afronta ao princípio constitucional da não autoincriminação ou 

nemotenetur se detegere. 

 

2 O PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO (NEMO TENETUR SE 

DETEGERE) 

 

O princípio da não autoincriminação assumiu ao longo do tempo diversos 

significados, sendo reconhecido, também, por outras máximas, como por exemplo 

nemotenetur se detegere, e sugere, em suma, que ninguém é obrigado a produzir 

prova contra si. 

Quando se fala em processo penal, o princípio da não autoincriminação é 

ainda mais visível, posto que diretamente atrelado aos meios de provas, com vistas 

a conferir à persecução penal maior credibilidade e principalmente, inibir eventuais 

excessos pelo Estado-Juiz. 
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2.1 ORIGEM E SIGNIFICADO DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

A abordagem histórica acerca do referido princípio tem por escopo investigar 

as origens de seu conteúdo essencial enquanto garantia, seja pela análise de seu 

objeto essencial, seja pela análise de sua dilação e aplicabilidade no decorrer da 

história do direito. 

Sabe-se não haver consenso por parte da doutrina quanto ao momento em 

que referido princípio se consagrou no ordenamento jurídico, havendo os que digam 

que seu nascedouro se deu em resposta às práticas inquisitoriais do século XVII e 

os que defendam que sua origem encontra-se no iluminismo, momento em que a 

pessoa do acusado deixou de ser considerado como meio exclusivo de prova. 

O doutrinador Wagner Marteleto Filho (2011, p. 24), explica: 

 

A garantia contra a autoincriminação encontra sua fonte no jus commune 
medieval – combinação entre as leis romanas e canônicas, que foi o 
produto do ressurgimento da ciência jurídica no século XII – , tendo assento 
no direito canônico através da fórmula nemotenetur se ipsum prodere 
(ninguém é obrigado a acusar a si mesmo). 

 

Com a inauguração do sistema inquisitivo, entretanto, a presunção de 

inocência passa a ser desprezada, na medida em que o acusado deve provar a sua 

inocência - inclusive pela superação das torturas empregadas pelo inquisidor – sem 

que para isso, a prova colhida passasse pelo contraditório. 

Diante disso, a confissão forçada do crime, ainda que passível este de 

punição com a morte, era preferível diante das torturas das quais se valiam os 

inquisidores. 

Uníssono, desta forma, que o princípio da não autoincriminação desenvolve-

se visando abolir as práticas consideradas extremas, no que toca à confissão 

forçada da culpa, como forma de obter a condenação do acusado e também para 

inaugurar uma nova forma de se encarar o processo penal, que surgirá a partir da 

adoção do sistema acusatório. 

Com a superação do sistema inquisitivo e, por conseguinte, do 

desenvolvimento do sistema adversarial, isto é, com a possibilidade de defesa por 

advogado, a pessoa do acusado é elevada à condição de sujeito de direitos, fato 
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que passou a constar, ainda que implicitamente, nas principais declarações de 

direitos dos séculos XVIII, XIX e XX. 

No processo penal atual, a vedação à autoincriminação é, de fato, consectária 

do princípio da presunção de inocência, isso porque, muito embora seja a carga 

probatória dividida em acusação e defesa, a inércia do réu nesse sentido não poderá 

ser interpretada como confissão do ato delitivo. 

Para Aury Lopes Júnior (2001, p. 343-344), referido princípio garante que “o 

sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo por omitir-se de colaborar em uma 

atividade probatória da acusação”. 

No Brasil, diversos foram os sistemas adotados, inclusive o inquisitivo, 

durante o período colonial e, não diferente do que acontecia nos demais países, o 

princípio da não autoincriminação somente passou a desenvolver-se com a abolição 

da tortura, notadamente durante a formação do Império. 

Foi então que, a partir da vigência da Constituição de 1988, a controvérsia 

envolvendo a interpretação do silêncio do réu e se este poderia influir negativamente 

na convicção do Magistrado, foi finalmente encerrada, constando no diploma 

processual penal, através do art. 186, parágrafo único, que o silêncio não importará 

em confissão e tampouco poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.  

Muito embora o art. 198 do mesmo Diploma Legal disponha que o silêncio 

poderá servir como elemento de convicção do Magistrado, a doutrina majoritária é 

assente pela sua não recepção pela Constituição Federal, assim como que foi 

tacitamente revogado pelo artigo 186, já que mais benéfico ao réu.  

Em relação ao direito ao silêncio, Maria Elizabeth Queijo (2012, p. 233), 

assevera, ainda:  

 

Na realidade, o direito ao silêncio é a mais tradicional manifestação do 
nemotenetur se detegere, mas o citado princípio não se restringe a ele. O 
direito ao silêncio apresenta-se como uma das decorrências do nemotenetur 
se detegere, pois o referido princípio, como direito fundamental e garantia 
do cidadão no processo penal, como limite ao arbítrio do Estado, é bem 
mais amplo e há diversas outras decorrências igualmente importantes que 
dele se extraem.  

 

Desta forma, conquanto não possua o princípio da não autoincriminação 

previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio, a maior parte da doutrina 
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consideram-no amparado através do art. 5º, LXIII da Constituição Federal, que prevê 

o direito ao silêncio. 

De acordo com Guilherme de Souza Nucci (2011, p. 143), o princípio da não 

autoincriminação deve ser visto como produto da união entre os princípios da 

presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF/88) e da ampla defesa (art. 5º, LV da 

CF/88). 

Visto que o objetivo nuclear da vedação a autoincriminação foi resguardar a 

liberdade de manifestação do acusado e, ainda, coibir práticas abusivas para extrair-

lhe a confissão do crime, resta investigar quais restrições podem ser legitimamente 

impostas na sua execução, para que não seja este, considerado como escusa à 

uma condenação legal. 

Necessário, para tanto, aprofundar-se na estrutura normativa dos próprios 

direitos fundamentais e em como o princípio da não autoincriminação passou a 

integrar referida categoria dogmática, aferindo seu conteúdo essencial e seus 

limites. 

 

2.2 A CONCEPÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO FACE OS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Há certo tempo, a garantia contra a autoincriminação vem sendo considerada 

como direito fundamental de primeira dimensão, posto que assegura a liberdade do 

indivíduo no que toca o direito de defesa e devido processo legal, com vistas a inibir 

excessos por parte do Estado-Juiz. 

Em sendo assim, a compreensão do conteúdo essencial e das limitações à 

sua aplicação, exige que sua análise seja realizada no âmbito da dogmática dos 

direitos fundamentais, onde, de fato, encontra-se inserida. 

O jurista italiano Luigi Ferrajoli (2012, p. 74) explica que as garantias têm por 

função precípua condicionar ou vincular e, portanto, deslegitimar o exercício 

absoluto da potestade punitiva, sendo espécies de garantias processuais, o 

contraditório, o direito de defesa e a atribuição do ônus da prova à acusação.  

O nemotenetur, neste sentido, consistiria na primeira máxima do garantismo 

processual acusatório, informada pela presunção de inocência, e tendo por objetivos 

a tutela da pessoa do acusado, bem como a inviolabilidade de sua consciência. 
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Consigna-se, portanto, que o nemotenetur, enquanto garantia que proíbe a 

coisificação do acusado e limita o poder de atuação do Estado, se submete à 

mesma disciplina normativa dos direitos fundamentais, especialmente em razão de 

seu caráter instrumental e assecuratório.  

Extrai-se das lições de Carlos Bernal Pulido (2007, p. 277), que “sem a 

acepção de que os direitos fundamentais possam ser objeto de restrições 

proporcionais, se chegaria à defesa de um individualismo extremo”. 

Vê-se, portanto, que para que um mesmo direito fundamental possa ser 

exercido por diversos titulares, estes não podem ser considerados absolutos, haja 

vista que condicionados pela existência do coletivo.  

Portanto, até mesmo o postulado da dignidade da pessoa humana há de ser 

considerado a partir de um enfoque personalista e não individual, haja vista que, na 

posição de instituidor de todos os direitos fundamentais, deve servir de guia na 

ponderação de interesses, quando há conflitos de direitos. 

Conclui-se, desta forma, que as colisões entre os princípios ou direitos, 

devem ser resolvidas utilizando-se o princípio da proporcionalidade, dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes no caso em concreto, o que levará, 

quase na maioria das vezes, em uma preferência de um sobre o outro.  

Do ponto de vista processual, Marcelo Schirmer Albuquerque (2008. p. 47) 

afirma que, conferir status de intocável aos princípios fundamentais faz com que o 

acusado possua totais poderes sobre o andamento do processo, impedindo, desta 

forma, a produção das provas necessárias e interferindo no rumo da persecução 

penal. 

Adotando-se, in casu, uma análise a respeito das provas que demandam 

intervenção corporal, necessário delimitar o plano de extensão da regra do 

nemotenetur se detegerequando confrontado com as provas passíveis de serem 

produzidas no processo penal, sejam elas com ou sem a participação do acusado. 
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2.3 O PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E OS MEIOS DE PROVA NO 

PROCESSO PENAL 

 

O vocábulo prova tem sua origem no latim probatio, que significa verificação, 

averiguação, razão, exame, confirmação, argumento, ou aprovação, e deriva do 

verbo provar. 

A prova diz respeito a todo e qualquer elemento trazido ao processo pelo Juiz, 

pelas partes e por terceiros, que objetivem a comprovação de determinado fato. O 

instituto possui previsão legal no âmbito processual criminal, no art. 156 e seguintes 

do Código de Processo Penal. 

A prova produzida em respeito ao devido processo legal será o principal 

elemento de convencimento do Magistrado da causa, embasando sua razão de 

decidir. Nesse sentido, conforme prescrito pelo art. 332 do Código de Processo Civil, 

“todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 

especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se 

funda a ação ou a defesa”. 

Em sendo assim, tem-se que a regra é de que a produção de provas não se 

utilize da participação do acusado, ou seja, que se realize sem a sua cooperação, 

haja vista que este não possui a obrigação de contribuir para auxiliar na formação da 

convicção do Magistrado. 

Entretanto, para os casos em que a participação do acusado seja 

indispensável, prevalece o entendimento que sua negativa não pode acarretar em 

sanção e nem mesmo ensejar presunção de culpabilidade. 

No que toca a matéria probatória, portanto, o nemotenetur se 

detegereassume diversas faces, compreendendo desde o direito ao silêncio, o 

direito de não colaborar com a investigação e/ou instrução criminal, o direito de não 

declarar nada contra si mesmo, o direito de não confessar, o de não falar a verdade 

até o direito de não apresentar provas que possam ser prejudiciais à sua defesa. 

Desta forma, a controvérsia cinge-se na definição do que é considerado 

violação a direitos e garantias fundamentais do acusado, tendo por premissa o 

suposto conflito entre as intervenções corporais e a vedação à não 

autoincriminação.  
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Nas palavras de José Maria AsencioMellado (1989, p. 137), a intervenção 

corporal poderá ser definida como “a utilização do corpo do acusado, mediante atos 

de intervenção, para efeitos de investigação e comprovação dos delitos”. 

Deste modo, entende-se que a intervenção corporal constitui-se como 

instrumento investigativo, utilizado a fim de comprovar a materialidade ou autoria de 

um delito, não sendo, portanto, restrita à pessoa do acusado, posto que estendível 

às testemunha e à própria vítima.  

Ainda, acerca da anuência do acusado com a produção da prova que 

dependa de intervenção corporal, Aury Lopes Júnior (2001, p. 322-323) assenta que 

“havendo consentimento do suspeito, poderá ser realizada qualquer espécie de 

intervenção corporal, pois o conteúdo da autodefesa é disponível e, assim, 

renunciável”. 

Sendo certo que pela via das intervenções corporais, o plano de proteção da 

garantia contra a não autoincriminação é restringido, na medida em que o acusado 

se torna objeto de prova, o conflito se estabelece entre direitos fundamentais deste e 

os direitos fundamentais da vítima e da coletividade. 

Conforme vem sendo sustentado ao longo desta dissertação, não se pode 

falar em um processo penal eficiente caso qualquer direito ou garantia seja 

absolutizado, em detrimento de outros.  

Logo, se considerarmos que o princípio da não autoincriminação surgiu, 

precipuamente, para impedir a utilização da confissão forçada da culpa, sua 

extensão para toda matéria que diz respeito à prova processual desvirtua o princípio 

em sua origem.  

Isto posto, não se olvida que a entidade corporal deve ser respeitada, 

contudo, tal proteção não pode ser confundida com uma vedação à utilização do 

corpo como meio de prova, em circunstâncias que não atentem contra a dignidade 

da pessoa humana e seus corolários. 

Assim conforme outrora sustentado, deve-se buscar o equilíbrio entre as 

tutelas dos direitos individuais e coletivos, razão pela qual, atribuir valor absoluto a 

princípios, admitiria, em tese, a afronta a outros, igualmente fundamentais. 

Nesse contexto, a necessidade de comedimento da criminalidade, e o desejo 

de conferir eficácia ao processo penal, exigem a utilização de meios de prova de 
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eticidade questionável, porquanto em xeque inúmeros direitos fundamentais, em 

especial o da coletividade. 

E assim deve ser, seguindo-se a premissa de que os direitos individuais do 

acusado se compatibilizem com os interesses coletivos, viabilizando-se, desta forma, 

todos os direitos fundamentais envolvidos no processo penal, sejam os do réu, 

sejam os da vítima, sejam os da sociedade, identificados com a operacionalização 

do direito penal.  

 

3 A COLETA DE PERFIL GENÉTICO COMO FORMA DE IDENTIFICAÇÃO 

CRIMINAL E MEIO DE PROVA 

 

Não há dúvidas de que entre as provas periciais produzidas a partir do 

material orgânico humano, o exame de DNA é o mais difundido, isso porque, se 

mostra como o método mais eficiente para identificar/individualizar com 

exclusividade uma pessoa, permitindo estabelecer, com elevado grau de 

probabilidade, a autoria de um fato delituoso a partir de vestígios biológicos 

encontrados no local do crime ou no corpo da vítima.  

Referido procedimento consiste, basicamente, na análise do ácido 

desoxirribonucleico encontrado no núcleo das células, e que contém a informação 

genética necessária para construir um ser humano dos pés à cabeça. 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA 

 

Identidade compreende-se pelo conjunto de caracteres próprios e exclusivos 

das pessoas, animais, coisas e objetos, enquanto que identificação guarda relação 

com o procedimento pelo qual se estabelece a identidade de alguém ou de alguma 

coisa. 

Inconteste que a identificação criminal representa importante papel na justa 

aplicação do Direito Penal, isso porque, a correta identificação da pessoa 

investigada pela prática de determinada infração penal é indispensável, de modo a 

individualizar a conduta e punir, se for o caso, o autor do crime e não pessoa 

diversa. 
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Isso importa dizer que a identificação civil surgiu muito antes da identificação 

criminal, haja vista que somente em um período posterior o homem verificou a 

necessidade de identificar pessoas nocivas ao convívio em sociedade. 

Desde que os termos “genética” e “gene” concebidos por William Bateson em 

1906 e Wilhelm Johansen em 1909, respectivamente, uma nova linguagem orientou 

e impulsionou o surgimento de uma nova ciência, a genética. 

Mas como a identificação genética alcançou tal posição? Quais foram as 

técnicas empregadas para que este método forneça, com alto grau de 

confiabilidade, os elementos necessários à individualização de um ser humano em 

detrimento de outro? 

A credibilidade da utilização do DNA como meio de identificação começou a 

ser construída a partir de um caso de violência sexual ocorrido na Inglaterra e que 

veio a ser conhecido como o “caso de Leicester”. 

O que o exame de DNA conseguiu fazer no caso de Leicester, foi 

basicamente diferenciar o material daquele que se dizia autor do crime, com o 

material coletado do local do crime e no corpo das vítimas, inaugurando a partir daí, 

a utilização deste método como meio eficaz e seguro de identificação humana e 

criminal. 

 

3.2 OS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E SUA PREVISÃO NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

 

No Brasil, antes da Constituição Federal de 1988 o entendimento, 

consubstanciado pela Súmula 568 do Supremo Tribunal Federal, era de que “a 

identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já 

tenha sido identificado civilmente”. Ou seja, a identificação criminal era regra, 

mesmo para aqueles já civilmente identificados. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 o que antes era regra 

passou a ser exceção, haja vista que o art. 5º, inc. LVIII do texto constitucional 

dispõe que “o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, 

salvo nas hipóteses previstas em lei”. 

Nesse sentido, colhe-se dos apontamentos de Guilherme de Souza Nucci 

(2012, p.409): 
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A correta identificação criminal da pessoa a quem se imputa a prática de 
uma infração penal é indispensável, de modo a individualizar a conduta, a 
ponto de se ter certeza de punir, quando necessário, o autor do crime – e 
não pessoa diversa, inocente, gerando o temido erro judiciário.  

 

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.654/12, além da utilização da 

datiloscopia e da fotografia, a possibilidade de coleta de material biológico para 

obtenção do perfil genético passou, então, a acrescentar o rol de formas de 

identificação criminal.  

Importa mencionar que referido procedimento de identificação não importa 

aceitação de culpa e nem mesmo imputação de culpa, mas sim, como um 

procedimento par tornar exclusiva determinada pessoa, sendo direito do Estado, a 

fim de evitar possíveis erros de identificação.  

Assim, conclui-se que a extração de material genético contribui, atualmente, 

em diversos aspectos para o Direito Penal, seja para a identificação do culpado seja 

para o estabelecimento da inocência, haja vista que também constitui meio idôneo 

de prova, prestando esclarecimento eficiente dos delitos e auxiliando a reduzir as 

margens de erro judiciário. 

 

3.3 A UTILIZAÇÃO DO DNA COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO E MEIO 

DE PROVA NO PROCESSO PENAL 

 

No processo, a prova está estritamente relacionada com a reconstrução da 

verdade, ou seja, é o meio de que se valem os sujeitos processuais para comprovas 

os fatos inerentes à causa ou aqueles deduzidos como fundamentos do direito de 

defesa. 

Para Fernando da Costa Tourinho Filho (2010, p. 506):  

 

Provar é, antes de mais nada, estabelecer a existência da verdade; e as 
provas são os meios pelos quais se procura estabelecê-la. Provar é, enfim, 
demonstrar a certeza do que se diz ou se alega. Entendem-se também por 
prova, de ordinário, os elementos produzidos pelas partes e pelo próprio 
Juiz visando a estabelecer, dentro do processo, a verdade sobre certos 
fatos. 

 

Não se olvida que as provas testemunhal e documental são as mais 

difundidas e até mesmo mais comuns quando se busca a verdade real dentro de um 
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processo criminal, contudo, em alguns casos, a prova pericial é o único elemento 

disponível para a solução do conflito. 

Exemplo disso ocorre nos crimes sexuais, em que a palavra da vítima é 

comumente confrontada com a versão apresentada pelo acusado, sendo a prova 

pericial de suma importância para determinar a ocorrência ou não do crime. 

Marco Antônio de Barros e Rafael P. Piscino (2014, p. 05) comentam: 

“igualmente no delito de estupro, é de grande valor a realização deste exame em 

sêmen para possibilitar a identificação do estuprador”. 

Desta forma, a prova pericial vem ganhando especial atenção no que toca 

aos meios de provas utilizados nos processos criminais, isso porque, em virtude de 

sua natureza técnica, mostra-se como um dos mais seguros e eficazes meios para 

desvendar crimes. 

Jorge Henrique Schaefer Martins (1996, p. 40-41), monografista do tema, 

assinala:  

 

A prova pericial reveste-se de relevância, em virtude da evolução 
tecnológica, vez que atualmente se pode obter a confirmação da presença 
física do agente no local do fato, ou mesmo da autoria por exame de DNA 
[...] enfim, existe todo um aparato técnico e tecnológico apto a dirimir 
dúvidas importantes em um processo 

 

Segundo preconiza o art. 158 do Código de Processo Penal, “quando a 

infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou 

indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. 

Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que o exame de DNA se encaixa 

dentre as modalidades de perícia empregadas em diversas investigações criminais, 

isso porque se mostra muito importante para a obtenção de dados que até então 

não seriam possíveis de serem obtidos por meios ordinários. 

Inobstante, a prova pericial de DNA deverá ser valorada pelo Juiz, através do 

livre convencimento motivado, contudo, mediante critério racional, aferindo-se, 

inclusive, os métodos utilizados pelo expert, confirmando-se a cientificidade e 

confiabilidade da prova utilizada. 

Dessarte, na investigação criminal, os perfis genéticos coletados são 

analisados sob o prisma da comparação, ou seja, o material colhido na cena do 

crime ou na própria vítima é comparado com as amostras recolhida do suspeito, 
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sendo compatível, e o exame realizado mediante a observância dos requisitos 

supracitados, o grau de certeza tende a 100%. 

Como materiais biológicos passíveis de análise, tem-se que uma ampla gama 

pode ser admitida para análise de DNA, como por exemplo: pelos, desde que com 

raiz, haja vista a concentração ideal de células; esperma, encontrado no local do 

crime, vestes ou até mesmo na própria vítima; sangue, mesmo que em pequena 

quantidade; secreções diversas, como urina e saliva; tecidos musculares e 

fragmentos de ossos. 

Importante mencionar que a prova pericial de DNA deverá, sempre, ser 

submetida ao contraditório e ampla defesa, a fim de que a sua legitimidade como 

meio de prova seja resguardada, isso porque, à defesa deverá ser proporcionado o 

questionamento do exame, assim como o método empregado, a fim de se 

oportunizar eventual contraprova.  

Contudo, a sujeição do acusado ao exame de DNA ainda suscita muitas 

dúvidas, isso porque, muito embora existente previsão legal, sua aplicação encontra 

óbices quando confrontada com princípios basilares do direito penal, mormente o da 

vedação à autoincriminação. 

Dessa forma, necessária se faz a análise acerca da possibilidade da extração 

coercitiva do DNA e sua eventual colisão com princípios basilares do Direito Penal, 

especialmente quando se fala em presunção de inocência e vedação a produção de 

prova contra si. 

 

4 A EXTRAÇÃO COMPULSÓRIA DE MATERIAL GENÉTICO, PREVISTA NO ART. 

9-A DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA 

NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

O exame de DNA se coloca como importante elemento utilizado em 

processos criminais para a elucidação da autoria de delitos, contudo, a sujeição do 

acusado ao exame de DNA suscita dúvidas, isso porque, muito embora existente 

previsão legal, sua aplicação encontra óbices quando confrontada com princípios 

basilares do direito penal, que dizem respeito diretamente à validade da prova. 

Nessa senda, com relação à Lei de Execução Penal, uma mudança pontual 

não passou despercebida por doutrinadores e juristas, haja vista o disposto no art. 9-
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A do referido diploma legal, que estabelece sobre a obrigatoriedade da coleta de 

perfil genético aos apenados com condenação transitada em julgado. 

 

4.1 HIPÓTESES DE CABIMENTO DA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO E 

FINALIDADE DA FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS 

 

Publicada em 28 de maio de 2012, a Lei nº 12.654 promoveu alterações na 

Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação criminal do 

civilmente identificado e Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de 

Execução Penal, haja vista implementar a coleta de perfil genético como forma de 

identificação criminal e, por conseguinte, como meio para a solução de novos 

crimes. 

Dessarte, a coleta de perfil genético prevista na Lei nº 12.654/12 pode 

acontecer em dois momentos: durante a investigação e após a condenação 

definitiva. Na primeira, a identificação através do perfil genético poderá ser requerida 

pela autoridade policial ou pelo membro do Ministério Público e concedida pelo Juiz 

mediante decisão fundamentada ou exofficio. 

Já na segunda hipótese, qual seja, após a condenação definitiva, a coleta de 

perfil genético será obrigatória aos condenados pela prática de crime doloso, com 

violência grave contra a pessoa ou pela prática de qualquer dos crimes previstos na 

Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), conforme preceitua o caput do art. 9-A 

da Lei de Execução Penal, in verbis: 

 

Art. 9o-A. Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência 
de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos 
no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, 
obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de 
DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor (Incluído 
pela Lei nº 12.654, de 2012). 

 

Sobre as finalidades da referida lei, Eugênio Paccelli (2011, p. 395): 

 

A nova legislação prevê duas espécies bem distintas de identificação 
criminal por perfil genético. A primeira, com finalidades exclusivamente 
probatórias, vinculadas à necessidade – indispensabilidade – para a 
investigação (e, assim, para eventual e futuro processo). [...] E a segunda 
modalidade (de identificação criminal) diz respeito à obrigatoriedade da 
coleta de material genético para cadastro geral de condenados em crimes 
praticados com violência grave contra a pessoa ou por quaisquer dos 
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crimes previstos no art. 1° da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90), 
consoante se vê da norma contida art. 9º-A da Lei de Execuções Penais 
(Lei n° 7.210/84), introduzido pela referida Lei n° 12.654/12. 

 

Dessa forma, no caso dos suspeitos pela prática de crime, foi inserido no 

parágrafo único do art. 5º da Lei nº 12.037 a previsão da coleta de material genético 

na situação descrita pelo art. 3º, IV, ou seja, de que quando imprescindível à 

investigação ela será determinada de ofício pelo Juiz ou a requerimento das partes. 

Entretanto, não foi adotado um rol de crimes em que a extração do material 

seria exigida, o que permite concluir que desde que a infração deixe vestígios e a 

prova não possa ser angariada de outra forma, a coleta do perfil genética poderá ser 

autorizada. 

Não é o que ocorre, entretanto, com os condenados pela prática de crime 

hediondo ou doloso cometido com violência de natureza grave contra a pessoa, 

situação em que a coleta será feita de forma obrigatória, e o material inserido em 

banco de dados do governo, sem que a autorização judicial para tanto, seja 

necessária.  

Em resumo, o material coletado será armazenado em banco de dados de 

perfis genéticos, de onde poderá ser acessado pelas polícias estaduais e/ou federal 

mediante prévia autorização judicial, com vistas a deslindar crimes ou até mesmo 

auxiliar em buscas a pessoas desaparecidas.  

A extração de que trata o art. 9-A se dará de forma “adequada e indolor”, e 

não poderá revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto a 

determinação genérica de gênero. 

A principal finalidade de manter e comparar perfis genéticos é para auxiliar na 

apuração criminal, na instrução processual e também na identificação de pessoas 

desaparecidas.  

Com relação a coleta de material genética prevista no art. 9-A da Lei de 

Execução Penal, estima-se que até o momento mais de 60 mil amostras foram 

coletadas e inseridas no BNPG (Banco Nacional de Perfis Genéticos), o que 

aumenta a efetividade dos bancos genéticos como ferramenta para auxílio de 

investigações atuais e futuras.  

A Rede conta, atualmente, com 82.138, cujo número é composto de 12.051 

amostras oriundas de vestígios de crime, 64.352 através do material extraído de 
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presos condenados, nas hipóteses do art. 9-A da Lei de Execução Penal, e o 

restante proveniente de restos mortais identificados, decisões judiciais e de 

identificados criminalmente.  

Quase todos os laboratórios que compõem o RIBPG contribuem 

majoritariamente com perfis coletados a partir da determinação contida no art. 9-A 

da Lei de Execução penal, ou seja, a maior parte dos dados inseridos no sistema 

brasileiro são oriundos de presos condenados, enquanto que o laboratório da Polícia 

Federal e a Interpol contribuem de maneira maior com perfis oriundos de vestígios 

de crime.  

Não passa despercebida, entretanto, a problemática acerca da recusa de 

fornecimento do material genético, especialmente quando a Lei parece não oferecer 

outra saída no que se refere à obrigatoriedade de extração do material genético dos 

presos condenados para armazenamento em banco de dados.  

Os debates sobre a constitucionalidade ou não da Lei nº 12.654/12 são 

inúmeros, principalmente quando alicerçados pelo princípio da não 

autoincriminação. Entretanto, muitos juristas saem em defesa da inovação legal, 

alegando que os benefícios prevalecem sobre os malefícios. A legislação 

estrangeira também parece encontrar empasse para solucionar a questão, muito 

embora reconhecida a relevância dos métodos desenvolvidos. 

 

4.2 A COMPULSORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO NO 

DIREITO COMPARADO 

 

Atualmente um dos maiores dilemas existentes no direito penal cinge-se entre 

a proteção dos direitos e garantias individuais diante do poder estatal e o interesse 

da sociedade na persecução penal, ou seja, na efetiva entrega da resposta 

jurisdicional frente ao fato criminoso.  

No que toca a matéria probatória, especialmente quando se fala em produção 

de prova pericial que exige intervenção corporal por parte do sujeito passivo, o 

debate é ainda mais acirrado, havendo autores que a consideram violadora da 

garantia contra a autoincriminação, bem como da própria dignidade da pessoa 

humana.  
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Destarte, as opiniões sobre a obrigatoriedade do fornecimento de material 

genético são divididas, não havendo consenso, até mesmo, pela legislação 

internacional. 

Nos países de tradição jurídica romano-germânica (civil law), a jurisdição 

resolve casos com base na lei, sem vinculação a precedentes, razão pela qual, as 

intervenções corporais coercitivas devem estar previstas na legislação, em 

homenagem ao princípio da legalidade. Integram o sistema de civil law os direitos de 

toda a América Latina, de toda Europa Continental, de quase toda a Ásia e cerca da 

metade da África.  

Já nos países de tradição anglo-saxão (common law), os casos concretos são 

deslindados a partir de precedentes, ou seja, em doutrinas criadas para solucionar 

litígios anteriores, o que importa em resultados semelhantes aos casos sub judice, e 

o que o faz também ser conhecido como o direito de casos.  

O entendimento adotado pelo ordenamento jurídico pátrio se assemelha com 

alguns entendimentos concebidos pelo direito comparado, haja vista que, tanto nos 

países de civil law como nos países de common law, a relativização do nemotenetur 

se detegere ganhou contornos significativos.  

Dentre os posicionamentos sobre a matéria o jurista Carlos A. Carboni (2007, 

p. 107-108) enfatiza que a extração de sangue, cabelos são legítimas contra a 

vontade do acusado, desde que atendidos requisitos de necessidade, utilidade e 

relevância e feito com observância aos direitos à privacidade, da dignidade da 

pessoa humana e à dignidade física, uma vez que somente afetam de forma leve o 

corpo humano, não ofendendo a proibição de tratamento desumano e degradante, 

quando realizados por pessoas habilitadas e com o limite de não colocar em perigo 

a vida ou a saúde. 

A problemática referente à intervenção corporal surge, portanto, quando 

inexiste o consentimento do acusado à realização desta. A doutrina diverge sobre a 

legitimidade do Estado para submeter o acusado a tais procedimentos sem sua 

concordância. 
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4.3 ANÁLISE CONSTITUCIONAL ACERCA DA EXTRAÇÃO COMPULSÓRIA DE 

MATERIAL GENÉTICO DO APENADO SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO 

DA VEDAÇÃO À AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

Como visto outrora, a inovação trazida pela Lei nº 12.654/12 no que diz 

respeito à coleta de perfil genético, foi estabelecida de forma obrigatória aos presos 

condenados pela prática de crimes dolosos com violência grave à pessoa ou pela 

prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), 

cujo material será armazenado em banco de dados sigiloso. 

Com efeito, grande parte da doutrina se insurge contra a compulsoriedade da 

extração do perfil genético prevista no art. 9-A da Lei de Execução Penal, 

especialmente porque confronta princípios como o da presunção de inocência e o da 

não autoincriminação, razão pela qual, o embate constitucional sobre a matéria é 

ainda existente.  

Guilherme de Souza Nucci (2016, p. 594) não vislumbra qualquer ofensa ao 

nemotenetur se detegere: 

 

Em primeiro plano, cremos que todas as pessoas deveriam ser 
identificadas, civilmente, de forma segura e moderna [...] em segundo lugar, 
parece-nos que todos os condenados a penas privativas de liberdade 
deveriam ser geneticamente identificados – e não somente os autores de 
delitos violentos ou hediondos [...] em terceiro, não se está coletando o 
material com o fim de comparar com material já colhido, visando à 
incriminação do acusado; identifica-se o sentenciado, mediante extração de 
DNA, mantendo em banco sigiloso, para que, no futuro, ocorrendo algum 
delito, possa o Estado-investigação confrontar com os elementos colhidos 
na cena do crime. Ninguém pode se acusar pelo delito que ainda não 
cometeu.  

 

O jurista Carlos Henrique Borlido Haddad (2007, p. 37) não discorda: 

 

A admissão do exame de DNA compulsório no processo penal brasileiro, 
posto que seja uma novidade em relação ao tipo de prova que 
disponibilizará, não representará nenhuma inovação acerca das restrições e 
bens jurídicos que já suporta o acusado. A pena privativa de liberdade, a 
prisão provisória de finalidade instrutória indireta, o monitoramento 
ininterrupto de diálogos, a sanção capital e a medida de segurança de 
caráter indeterminado são superlativamente mais lesivos do que a colheita 
do material orgânico, mormente em relação àquela que não possui o caráter 
de invasividade. É preciso apenas voltar os olhos para as provas e sanções 
atualmente existentes no processo penal e lembrar-se da existência de 
medidas de caráter restritivo para superar a cultura de intangibilidade 
absoluta do acusado. 
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Destarte, em que pese a inquestionável mitigação do princípio da 

autoincriminação em decorrência do caráter compulsório da medida, essa ocorre em 

razão da prevalência dos interesses da sociedade na persecução penal, em prol de 

uma justiça mais eficiente, cujos dados estatísticos apontem avanços no que tange a 

elucidação de crimes e descoberta da autoria delitiva.  

Verifica-se que a determinação trazida pelo art. 9-A da Lei de Execução 

Penal, apesar de possuir caráter interventivo e até mesmo restritivo - de forma que 

mitiga certos direitos fundamentais do condenado - não ofende, de qualquer modo, 

sua integridade física, desde que, por conseguinte, sejam observados requisitos de 

proporcionalidade e adequação, que são requisitos insertos à própria norma. 

Destarte ao contrário do que afirmam os que defendem a 

inconstitucionalidade do supracitado artigo, tem-se que o princípio que garante ao 

investigado ou ao réu o direito de não produzir prova contra si não é violado, ao 

passo em que o material genético não é colhido para efeito de instruir uma 

específica investigação ou ação penal em curso, mas sim, visa subsidiar 

investigações futuras, em que o detentor do material esteja sob o rol de suspeitos.  

Ora, quem quer que venha a ser preso no Brasil, seja em razão de flagrante 

delito, seja por determinação judicial, é de pronto submetido a identificação criminal, 

por meio de fotografias e colheita de impressão digital. A novidade, portanto, está 

apenas no método de identificação. 

Atualmente, a forma de coleta utilizada é através de um esfregaço bucal na 

parte interna da boca, mediante uso do swab. De acordo com o Procedimento 

Operacional Padrão de Perícia Criminal (2013, p. 58):  

 

Swab: Chumaço de algodão ou outro material absorvente, preso a uma 
extremidade adequadamente esterilizada de uma haste, e que se emprega 
para aplicação de medicamento ou para coleta, por atrição, de material 
destinado a estudos. Por ainda não ser unânime nos dicionários de língua 
portuguesa consultados a adaptação deste termo para ‘suabe’, preferimos 
adotar a sua grafia original na língua inglesa, forma consagrada entre os 
técnicos do meio forense [...]. 

 

Sobre eventual afronta à integridade física do acusado, no que toca à 

extração compulsória de material genético (DNA), o Supremo Tribunal Federal, ao 

enfrentar a questão, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 66.869/PR, assim 

decidiu: “não é coerente levar em consideração pequena ofensa à integridade física 
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resultante da intervenção corporal consistente na extração de sangue ou de outra 

amostra material biológico”.   

A matéria, atualmente, é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, 

uma vez que reconhecida a sua repercussão geral (Tema 905), conforme voto do 

eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário nº 937.837, in 

verbis: 

 

Ementa: Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direitos fundamentais. 
Penal. Processo Penal. 2. A Lei 12.654/12 introduziu a coleta de material 
biológico para obtenção do perfil genético na execução penal por crimes 
violentos ou por crimes hediondos (Lei 7.210/84, art. 9-A). Os limites dos 
poderes do Estado de colher material biológico de suspeitos ou condenados 
por crimes, de traçar o respectivo perfil genético, de armazenar os perfis em 
bancos de dados e de fazer uso dessas informações são objeto de 
discussão nos diversos sistemas jurídicos. Possível violação a direitos da 
personalidade e da prerrogativa de não se incriminar art. 1º, III, art. 5º, X, 
LIV e LXIII, da CF. 3. Tem repercussão geral a alegação de 
inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 7.210/84, introduzido pela Lei 
12.654/12, que prevê a identificação e o armazenamento de perfis genéticos 
de condenados por crimes violentos ou hediondos. 4. Repercussão geral 
em recurso extraordinário reconhecida. 

 

Em decisão publicada em 18 de junho de 2020, pelo Tribunal de Justiça 

catarinense, durante o julgamento do habeas corpus nº 8000211-90.2019.8.24.0000, 

restou autorizada a coleta de material biológico dos detentos da Comarca de 

Joinville, bem como daqueles que vierem a ser alocados nos referidos 

estabelecimentos prisionais a partir da concessão da ordem, para a inserção no 

banco de perfis genéticos, nos moldes do art. 9-A da Lei de Execução Penal.  

Em suas razões de decidir, a Desembargadora HildemarMenguzzi de 

Carvalho asseverou que conquanto fundamental em um Estado Democrático de 

Direito, o direito a não autoincriminação, tal como os demais presentes no 

ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser analisado sob o prisma da 

proporcionalidade.  

Ademais, que por utilizar método indolor (swab) configura-se como 

procedimento de baixa invasividadecoporal, destinado à melhora nos procedimentos 

de investigações criminais futuras, que não carrega consigo nenhum vício de 

inconstitucionalidade, sobretudo por preservar a dignidade do condenado e por estar 

submetida à fiscalização do Juízo da Execução Penal.  
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Logo, sendo a prova colhida de acordo com os limites estabelecidos em Lei e 

levando em conta critérios de razoabilidade e adequação, como é o caso, entende-

se que não há quaisquer razões para a insubmissão do apenado ou do acusado ao 

fornecimento de material genético, isso se observado do ponto de vista prático e não 

sob viés garantista, como o estudo propõe. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A coleta do perfil genético, nos casos trazidos pela Lei nº 12.654/12 

representa, atualmente, um grande avanço na seara penal, haja vista ser 

considerado um dos métodos mais seguros e relevantes à identificação, e por 

conseguinte à elucidação de delitos, especialmente no que toca aos crimes de 

natureza sexual, em que a autoria poderá ser suficientemente demonstrada pela 

coleta de material genético.  

Como visto, o exame de DNA é adotado em diversos ordenamentos jurídicos 

e, muito embora limite alguns bens juridicamente tutelados, não suprime ou ofende 

os direitos do acusado ou do apenado, mormente considerando o caráter 

minimamente invasivo da medida. 

Com isso, a Lei nº 12.654/12 ao prever a criação de um banco de dados 

genéticos, não só visou ampliar os métodos de identificação até então utilizados, 

mas sim instituir uma ferramenta para facilitar na investigação criminal, na busca por 

pessoas desaparecidas e para que os erros do judiciário fossem menos corriqueiros, 

porque a prova embasada em preceitos científicos propicia maior segurança ao 

julgador.  

Atualmente, a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos recebe dados 

oriundos de todos os Estados da Federação, auxiliando o poder judiciário em 

diversas investigações, cujos materiais, em sua maioria, são oriundos da 

determinação contida no art. 9-A da Lei de Execução Penal.  

Sendo certo que pela via das intervenções corporais, o plano de proteção da 

garantia contra a não autoincriminação é restringido, na medida em que o acusado 

se torna objeto de prova, o conflito se estabelece entre direitos fundamentais deste e 

os direitos fundamentais da vítima e da coletividade. 
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Dentre tais direitos, destacam-se: a intimidade, a dignidade da pessoa 

humana, a integridade física, a liberdade, a autodeterminação e a própria garantia 

contra a autoincriminação. 

Conforme vem sendo sustentado ao longo desta dissertação, não se pode 

falar em um processo penal eficiente caso qualquer direito ou garantia seja 

absolutizado, em detrimento de outros. Logo, se considerarmos que o princípio da 

não autoincriminação surgiu, precipuamente, para impedir a utilização da confissão 

forçada da culpa, sua extensão para toda matéria que diz respeito à prova 

processual desvirtua o princípio em sua origem.  

Conclui-se, desta forma, que as colisões entre os princípios ou direitos, 

devem ser resolvidas utilizando-se o princípio da proporcionalidade, dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes no caso em concreto, o que levará, 

quase na maioria das vezes, em uma preferência inevitável de um sobre o outro.  

A Constituição Federal, apesar de acolher o princípio do nemotenetur se 

detegere, não veda o uso do perfil genético como meio de prova e isso se dá 

porque, atualmente, as técnicas disponíveis permitem que referida coleta seja feita 

de forma indolor, sem qualquer dano corporal, logo, sem que haja ofensa à 

integridade física ou moral do réu ou condenado. 

Dessarte, a coleta de material genético para inserção em banco de dados 

decorre justamente dos avanços científicos e tecnológicos colocados à disposição 

da sociedade, com vistas a possibilitar e facilitar a elucidação de crimes em 

investigações posteriores.  

A lei em questão autorizou a realização do exame de DNA do réu que já foi 

condenado, ou seja, cujo material não poderá ser utilizado para a investigação 

policial que ensejou a sentença penal condenatória, porque obviamente já concluída 

e também não se cogita que tal medida enseje uma condenação antecipada pela 

prática de outros crimes, especialmente por se tratar a identificação criminal de um 

direito estatal voltado à preservação da ordem pública. 

Ora, o não agir do Estado nas atividades que presta à sociedade – in 

casuconsiderando a segurança pública – causa danos muito mais evidentes quando 

praticado em face da sociedade e da vítima da criminalidade. 

E é voltada à proteção de ambos que a interpretação deve se dirigir.  
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O progresso cientifico e tecnológico representa um marco às ciências 

criminais. A utilização do DNA e, por conseguinte, de bancos de dados que 

armazenem referido material, representa um mecanismo seguro, utilizado com êxito 

em diversos casos, inclusive permitindo que o condenado injustamente se utilize de 

tal ferramenta em eventual revisão criminal. Por tais razões, permitir que aquele que 

realmente delinquiu, se furte em fornecer seu material genético, cuja coleta se dá de 

forma indolor e inconsequente, representa uma atitude retrógrada e, por isso, 

inaceitável.  

Além disso, a própria Lei prevê mecanismos destinados a preservar a correta 

utilização dos dados oriundos do material genético coletado, estabelecendo que eles 

serão sigilosos, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa de sua 

manipulação para fins diversos ao constante na lei (art. 5º-A, §2º), bem como a 

proibição de revelar “traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto 

determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e 

internacionais [...]” (art. 5º-A, §1º).  

Com as inovações trazidas pela Lei nº 13.964/19, ademais, o titular dos dados 

genéticos tem amplo acesso ao material cedido, constante nos bancos de perfis 

genéticos, de modo que possa ser contraditado pela defesa (art. 9-A, §2º da Lei nº 

7.210/84), o que reforça que o ideal de referida disposição não é prejudicar o direito 

de defesa do condenado, ou suprimir suas garantias constitucionais, mas sim, 

fornecer maior aparato ao sistema judiciário e por conseguinte, um combate mais 

qualificado contra práticas criminosas.  

Pensar de forma diversa significaria a desmoralização do instituto do 

processo penal, a consagração da impunidade, e o estimulo à criminalidade.   

Assim, o objetivo não é somente garantir a individualização do apenado, a fim 

de se evitar que o inocente seja processado e condenado no lugar do culpado. Tem-

se o nítido propósito na formação de um banco de dados para que em eventual 

crime futuro seja passível de identificação o seu autor, sem que dúvidas sejam 

suscitadas, haja vista que apresentada a partir de provas embasadas em preceitos 

científicos irrefutáveis.  

Como restou averiguado, a jurisprudência pátria vem reconhecendo a 

constitucionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, confirmando a tendência 
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mundial de utilização das técnicas mais modernas de identificação criminal, bem 

como admitindo seu emprego como instrumento auxiliar nas investigações criminais. 

A providência é prevista como obrigatória, decorrente de lei, 

independentemente de qualquer outra condição, do consentimento do condenado ou 

de autorização judicial e, em razão disso, mostra-se essencial a coordenação de 

esforços entre Poder Executivo, Poder Judiciário e Ministério Público para colocar o 

disposto na legislação em prática e assim, como prevê o art. 29 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos “satisfazer as justas exigências da moral, da ordem 

pública e do bem-estar numa sociedade democrática”.  

Nessa linha, a redação trazida pelo art. 9-A da Lei de Execução Penal – em 

combinação com todos os mecanismos destinados a preservar a utilização correta 

dos dados oriundos do material genético coletado - resguarda suficientemente os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se revela como uma intromissão 

proporcional, tendo em vista um objetivo maior: investigar crimes. 
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A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS POR MEIO DA ABORDAGEM SISTÊMICA 

FENOMENOLÓGICA DAS CONSTELAÇÕES FAMILIARES COMO MÉTODO 

ALTERNATIVO NOS PROCESSOS JUDICIAIS 
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar a possibilidade da utilização do 
recurso terapêutico da Constelação Familiar como método alternativo para a 
resolução de conflitos judiciais de modo rápido e eficaz, mais especificamente no 
âmbito do Direito de Família, bem como elucidar seus métodos e os motivos a que 
deve ser aplicada esta ferramenta ao ramo da área jurídica. A pesquisa se deu por 
meio bibliográfico e pesquisa de campo, o método utilizado foi indutivo. Os 
resultados foram significativos em ralação a sua eficácia, demonstrando que a 
técnica da Constelação Familiar já vem sendo utilizada em vários Estados do Brasil 
e evidenciando pontos positivos não somente para o Poder Judiciário, mas a todos 
que buscam pacificação e harmonia, além da resolução dos seus conflitos que os 
levam às demandas processuais. Quanto à celeridade processual utilizando as 
constelações, não foi possível comprovar que se trata de uma alternativa rápida, já 
que todas as pesquisas realizadas apenas constavam sobre a sua efetividade. 

 

Palavras-Chave: Poder Judiciário. Constelação Familiar. Direito de Família. 
Pacificação. Conflitos Judiciais. Celeridade Processual. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constelação Familiar é uma abordagem alternativa utilizada no tratamento 

de conflitos nos processos judiciais, trata-se de um Direito Sistêmico aprimorado nas 

ordens superiores que conduzem as relações humanas de acordo com a ciência da 

constelação familiar sistêmica desenvolvida pelo terapeuta e filósofo alemão Bert 

Hellinger. Esta prática tem como um de seus objetivos estudar o presente, o 

passado e o futuro, buscando a paz às relações familiares, liberando do conflito as 

pessoas envolvidas e facilitando uma solução harmônica e rápida.  

                                                      
10 Graduanda do curso de Direito na Universidade do Contestado, Curitibanos/SC. E-mail: 

andressareer_@hotmail.com  
11 Advogado, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, Assessor Jurídico do Poder 

Legislativo de São Cristóvão do Sul, membro titular da 7ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da 
OAB/SC. 
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A Constelação Familiar se trata de um método psicoterápico, uma abordagem 

sistêmica, ou seja, compreende todos os fatores que pertencem ao nosso sistema 

familiar.  Este trabalho busca estudar a possibilidade de utilizar a constelação 

familiar como método alternativo para a resolução de conflitos judiciais de modo 

rápido e eficaz, analisando este recurso terapêutico como um Direito Sistêmico e 

verificando a possibilidade de sua aplicação como método alternativo para resolução 

de conflitos no âmbito do Direito de Família. 

Segundo o juiz Storch (2018), Direito Sistêmico é a expressão utilizada para 

denominar a análise do Direito sob uma ótica baseada nas ordens superiores que 

regem as relações humanas, conforme demonstram as Constelações Familiares 

desenvolvida por Hellinger. Utilizar esta técnica no poder judiciário tende a 

demonstrar a raiz do problema de forma imparcial e inequívoca facilitando o 

discernimento dos envolvidos na demanda.  

Unir este procedimento aos institutos de mediação e conciliação poderia 

contribuir para que os profissionais que atuam no poder judiciário, como os juízes, 

mediadores e até mesmo os advogados, possam se posicionar a fim de trazer maior 

harmonia às relações humanas, bem como a solução rápida e eficaz no sentido das 

conciliações familiares. O método de Constelação Familiar no judiciário é um avanço 

para a resolução dos conflitos, por isso alguns Estados já estão utilizando essa 

técnica. 

 

2 SURGIMENTO DO DIREITO SISTÊMICO FENOMENOLÓGICO E AS 

CONSTELAÇÕES FAMILIARES 

 

A terapia das Constelações Familiares se embasa em três leis sistêmicas ou 

também conhecidas como as “ordens do amor”, sendo elas o pertencimento, a 

hierarquia, e o equilíbrio entre dar e tomar. As leis sistêmicas auxiliam os 

construtores do direito a utilizar o olhar sistêmico nos conflitos judiciais. Dentro do 

Direito Sistêmico ambas as partes reconhecem ser responsáveis e suporta sua 

parcela de responsabilidade no litígio.  
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2.1 HISTÓRICO DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Na era primitiva era o instinto que comandava os relacionamentos, tinha como 

fim apenas o acasalamento. No Direito Romano a família era regido sob o princípio 

da autoridade, onde o pater famílias exercia total poder sobre seus filhos, e a esposa 

era subordinada à ele. Durante a Idade Média as relações regiam-se pelo direito 

canônico, sendo o casamento religioso o único conhecido. 

Nos tempos atuais, o ser humano vive em família, convivendo em grupo 

mediante as regras de convívio diário impostas pelos mais velhos, e passa a criar 

laços de afinidade e afeto. Pois hoje, a ideia de família torna mais importante as 

questões de afeto, valores e sentimentos. 

As famílias refletem na expansão e nas relações dentro da sociedade, o que 

torna necessária uma regulamentação jurídica recebendo a proteção do Estado. 

Sobre a evolução legislativa acerca do direito, Dias (2020, p. 46) descreve que, 

 

O Código Civil de 1916 regulava a família do início do século passado. Em 
sua versão original, trazia estreita e discriminatória visão da família, 
limitando-a ao casamento. Impedia sua dissolução, fazia distinções entre 
seus membros e trazia qualificações discriminatórias às pessoas unidas 
sem casamento e aos filhos havidos dessa relação. 

 

Com a edição da Carta Política de 1988 os padrões de família passaram a 

perder essa característica marginal que abriu o leque de exemplos distintos de 

núcleos familiares, cujos modelos não mais se restringiam ao casamento, à união 

estável e à família monoparental, pois o vínculo de matrimônio deixou de ser o 

fundamento da família legítima. A Constituição da República estava se adequando 

às tendências da realidade das relações familiares, tornando visível uma 

confrontação do Diploma Civil de 1916 com a Constituição acarretando uma 

sobreposição de regras discriminatórias. Foi no dia 11 de janeiro de 2003 que entrou 

em vigor o NCPC, com sua Lei nº 10.406, sancionada em 10 de janeiro de 2002 com 

prazo de vacância de 1 ano. 

Segundo a doutrina, Rizzardo (2019, p. 1) afirma que este ramo do direito vai 

muito mais além da consideração sobre a família, pois envolve o conjunto de normas 

e princípios que trata do casamento, de sua validade e efeitos; das relações entre 

pais e filhos; do vínculo do parentesco; da tutela e curatela; da dissolução da 
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sociedade conjugal e dos alimentos devidos entre parentes e os cônjuges. 

Gonçalves (2012, p. 36) complementa:  

 

O Código de 2002 destina um título para reger o direito pessoal, e outro 
para a disciplina do direito patrimonial da família. Desde logo enfatiza a 
igualdade dos cônjuges (art. 1.511), materializando a paridade no exercício 
da sociedade conjugal, redundando no poder familiar, e proíbe a 
interferência das pessoas jurídicas de direito público na comunhão de vida 
instituída pelo casamento (art. 1.513), além de disciplinar o regime do 
casamento religioso e seus efeitos. 

 

O Direito de Família é um dos mais importantes setores do direito civil, a 

aproximação ao direito público não retira o seu caráter privado, não envolvendo 

diretamente uma relação entre o Estado e o cidadão.  

 

2.2 DIREITO NATURAL, DIREITO SISTÊMICO E AS ORDENS DO AMOR 

 

Pensadores filosóficos acreditavam que existia um direito natural permanente 

e eternamente válido, independente de legislação. O direito natural, também 

conhecido como jusnaturalismo, é uma filosofia que vem de séculos atrás. No ponto 

de vista de Soares (2019, p. 157), o jusnaturalismo repele-se a ideia de uma justiça 

perene e imutável, apresentando, em contrapartida, uma visão relativista quanto às 

possibilidades de configuração de um direito justo. O direito justo varia de acordo 

com as exigências valorativas de cada cultura. 

O direito natural é inerente a todo ser humano, desde o seu nascimento e se 

baseia nos princípios humanos e na moral. Se fundamenta segundo o bom sendo na 

racionalidade. É um direito pressuposto, universal, imutável, e atemporal. Assim 

como o jusnaturalismo, o Direito Sistêmico não necessita de leis para ser executado. 

Expressão Direito Sistêmico foi criada pelo Juiz de Direito Sami Storch, que 

afirma estar se dedicando ao estudo das Constelações Sistêmicas Familiares e 

Organizacionais de Bert Hellinger desde o ano de 2004, quando teve seu primeiro 

contato com a terapia das constelações e percebeu que o conhecimento dessa 

ciência tem um potencial imenso para sua utilização na área jurídica. O juiz Storch 

(2010), acredita que esta técnica pode não apenas solucionar conflitos, mas também 

trazer paz para os indivíduos envolvidos:  
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Na prática, mesmo tendo as leis positivadas como referência, as pessoas 
nem sempre se guiam por elas em suas relações. Os conflitos entre grupos, 
pessoas ou internamente em cada indivíduo são provocados em geral por 
causas mais profundas do que um mero desentendimento pontual, e os 
autos de um processo judicial dificilmente refletem essa realidade complexa. 
Nesses casos, uma solução simplista imposta por uma lei ou por uma 
sentença judicial pode até trazer algum alívio momentâneo, uma trégua na 
relação conflituosa, mas às vezes não é capaz de solucionar 
verdadeiramente a questão, de trazer paz às pessoas. 

 

Hellinger descobriu que muitos problemas que seus clientes apresentavam, 

estavam ligados a destinos de membros anteriores de suas famílias, e ao 

desrespeito de algumas leis naturais, as quais denominou “as ordens do amor”. 

A respeito dessas ordens, Hellinger e Hövel (2006, p. 59) explicam: 

 

Quando a ordem é restaurada, isso gera um sentimento de alívio, de paz, 
de possibilidades de fazer algo em conjunto. Esse é o significado da frase 
simples: ‘Tudo ficará em ordem’. Repentinamente, tem-se uma sensação de 
alívio. Essas ordens são descobertas, não impostas. Eu as encontro através 
das constelações familiares. 

 

Essas ordens são descobertas através das constelações, e elas são como as 

leis da física, cuja existência e influencias ocorrem independentemente da nossa 

consciência e vontade. 

A lei do pertencimento está vinculada à necessidade de reconhecimento do 

indivíduo como parte do sistema familiar. A ordem prescreve que todos os 

indivíduos, até mesmo os falecidos, possuem igual direito de pertencer a ela, 

quando um membro é excluído, esquecido ou desprezado, a consciência coletiva faz 

com que um outro membro, geralmente de uma geração posterior, 

inconscientemente se identifique com a pessoa excluída, assumindo o seu papel na 

busca de qualquer forma de inclusão daquele que foi posto para fora. 

A hierarquia corresponde a uma precedência cronológica, onde quem 

ingressou primeiro no sistema tem prioridade ao que veio posteriormente, como ex. 

o irmão mais velho sobre o mais novo. Os pais têm precedência com relação aos 

filhos, os pais precisam exigir dos filhos o primeiro lugar, assim os filhos sentem que 

tudo está em ordem. 

A última ordem do amor é o equilíbrio entre o dar e o receber, que está 

diretamente conectado à ideia de compensação. Caso uma pessoa só dá e a outra 

só recebe, há um desequilíbrio nas relações e ocorre as rupturas. Isto pode acabar 
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desenvolvendo sentimento de superioridade em um dos cônjuges, o que leva muitos 

ex-companheiros a disputar em conflitos judiciais buscando um reconhecimento por 

tudo aquilo que deram ao outro e que não foi retribuído. Se este for resolvido com 

uma sentença, mas ambos não conseguirem se entender, não ficando em harmonia, 

possivelmente este caso acabe reingressando no âmbito jurídico.  

Storch (2018) expõe ainda que, a aplicação deste método de constelação 

familiar sistêmica ao polo judiciário pode dar resultados: 

 

Em ações de família, muitas vezes uma constelação simples, colocando 
representantes para o casal em conflito e os filhos, é suficiente para 
evidenciar a existência de dinâmicas como a alienação parental e o uso dos 
filhos como intermediários nos ataques mútuos, entre outros 
emaranhamentos possíveis. 

 

Com a aplicação deste recurso, espera-se que as demandas nos processos 

judiciais diminuam, de modo a solucionar os conflitos pacifica e harmoniosamente. 

 

2.3 A CONSTELAÇÃO FAMILIAR DE BERT HELLINGER 

 

Bert Hellinger é fundador das constelações familiares e a partir deste, ampliou 

seu método de trabalho para outros sistemas, assim como as constelações 

empresariais, organizacionais, educacionais, conflitos étnicos entre outros. O 

conjunto de todos os tipos de constelações passou a ser chamado de Constelações 

Sistêmicas. 

Hausner (2008, p. 14-15) aponta ser possível ampliar o conceito de sistema 

familiar, permitindo incluir todos os que são abarcados pela consciência do grupo 

familiar, ou seja, neste sentido pertencem a ela todos os filhos e meio-filhos, os 

natimortos, bem como os filhos que foram dados, ocultados ou abortados. Além 

disso, pertencem à família os pais e todos os seus irmãos, os avós, algumas vezes 

também os seus irmãos, e por vezes ainda os bisavôs. 

É um método psicoterápico que estuda as emoções e energias que, 

consciente e inconscientemente acumulados com uma abordagem sistêmica. O 

terapeuta Schneider (2007, p. 15), em uma de suas obras, aponta a importância de 

Hellinger ter aprimorado seus conhecimentos acerca das constelações, sendo um 

ótimo método para representar processos psíquicos e vinculações familiares: 
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A sensibilidade de Bert Hellinger para métodos psicoterapêuticos úteis, 
ordens familiares e intervenções essenciais, visando à imediata experiência 
e compreensão, fez com que ele adotasse o método da constelação de 
pessoas, para condensá-lo à sua própria maneira. Bert Hellinger logo 
reconheceu que as constelações são um método excelente para 
representar processos psíquicos e vinculações familiares. Utilizando livres 
movimentos dos representantes, trocas intencionais de posições, introdução 
de pessoas excluídas e curtos diálogos liberadores, elas permitem provocar 
processos favoráveis num cliente. 

 

As constelações nos mostram como os traumas dos antepassados a que 

somos vinculados pelo destino continuam a atuar através de gerações e influencia 

na vida dos descendentes. O fundamento da utilização deste método é aceitar as 

coisas como elas são, pois tudo faz parte do emaranhamento. 

Percebendo a eficácia deste método para resolver conflitos, passou-se a 

considerar a possibilidade de aplicar este recurso terapêutico na esfera judicial, 

considerando a falta de efetividade das decisões judiciais e a morosidade da 

prestação jurisdicional. 

 

3 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PREVISTOS NO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

O NCPC veio com a intenção de codificar os métodos alternativos no texto de 

lei em suas alterações, incentivando as resoluções de conflitos por meios 

alternativos, abrindo portas para que surgissem novos meios, como o Direito 

Sistêmico que apesar de não estarem definidos em algum artigo de lei, é um meio 

alternativo que vem ganhando espaço no poder judiciário. 

 

3.1 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

A grande procura pela prestação jurisdicional traz um aumento e 

consequentemente um congestionamento considerável nos gabinetes dos juízes, 

acarretando numa demora na prestação jurisdicional. Dispõe o art. 4º do NCPC: “As 

partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”. Ainda, a CF em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos a 

razoável duração do processo: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
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assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação”. 

Pereira (2014) afirma que a duração de uma lide deve respeitar o tempo 

necessário para que sejam cumpridas todas as etapas necessárias à instrução e 

julgamento do processo, deve-se respeitar a aplicação dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa que, respectivamente, asseguram a plena realização 

do exercício democrático de um poder. Vários fatores podem influenciar na duração 

de um processo, como a natureza e a complexidade da causa, o comportamento 

das partes e das autoridades judiciárias. Vale lembrar que é responsabilidade das 

partes também cooperar com o princípio da duração razoável do processo, agindo 

de boa-fé e obediência aos deveres processuais legais. 

Para complementar a elucidação anterior sobre como determinar o que é uma 

razoável duração do processo, Amendoeira Junior (2012, p. 76) complementa: 

 

De qualquer forma, para determinar o que vem a ser ‘razoável duração do 
processo’ não se pode ter em mente apenas a celeridade. Esse conceito 
tem de estar ligado à ideia de que o tempo não é apenas um mal, mas sim 
um mal necessário para a maturação da causa, permitindo um julgamento 
adequado pelo magistrado. E não é só; o tempo razoável para a duração do 
processo também tem de levar em conta os princípios da segurança 
jurídica, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 
Assim, pode-se pensar em duração razoável com base na ideia de um 
processo cujo tempo seja suficiente para a completa instrução do litígio, 
adequada decisão e hábil a prevenir danos aos direitos das partes. 

 

Acredita-se que vários fatores podem influenciar na duração razoável, fatores 

como a natureza e a complexidade da causa, o comportamento das partes e das 

autoridades judiciárias e a necessidade de respeitar prazos para atos necessários à 

efetivação do contraditório e ampla defesa. 

 

3.2 CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO COMO MÉTODOS ALTERNATIVOS NO NCPC 

 

A solução de conflitos pode decorrer da vontade das partes, ou pode ser 

estimulada por terceiro (conciliador ou mediador), ou ainda ser delegada ao terceiro 

(juiz ou árbitro). As soluções podem se dar sem a necessidade de ajuizamento da 

demanda, sendo por meio extrajudicial. A solução por meios consensuais viabiliza a 

pacificação social, evitando desgastes futuros com a insatisfação de uma sentença 

judicial. 
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A conciliação é um procedimento, realizado por um 3º imparcial, cuja atuação 

busca ajudar as partes conflitantes a chegarem a uma solução justa para por fim ao 

conflito. O conciliador, juiz ou não, fica na superfície do litígio, focando nas 

vantagens de um acordo, sem se envolver com as questões emocionais que 

desencadearam tal desavença, pois isso demandaria sair da esfera dos limites 

objetivos da controvérsia. Pode ocorrer na fase pré-processual ou durante o 

processo, fase processual.  

Enfatizando sobre o regimento da conciliação, Alvim (2017, p. 96) aponta:  

 

A conciliação é um instituto que participa do funcionamento da justiça, 
remontando à antiga Lei n. 968/49, que estabeleceu uma fase preliminar de 
conciliação ou acordo, nas causas de desquite litigioso ou de alimentos, 
inclusive os provisórios, cujo art. 1º dispunha que, nessas causas, o juiz, 
antes de despachar a petição inicial, logo que esta lhe fosse apresentada, 
promoveria todos os meios para que as partes se reconciliassem ou 
transigissem, nos casos e forma em que a lei permite a transação.  

 

As partes envolvidas numa mediação submetem-se à análise de uma terceira 

pessoa profissional da área, que sem intervir nos interesses subordinante e 

subordinado, e mostrará aos envolvidos os prós e contras, quanto à pretensão e 

resistência assumidas, fazendo com que entrem em um acordo. Conforme Scavone 

(2019, p. 281):  

 

A mediação se mostra útil quando o conflito entre as partes, no âmbito 
privado – sem descartar a mediação no setor público –, desborda dos 
interesses financeiros em discussão que, muitas vezes, são, apenas, o 
pretexto para disputas emocionais que extrapolam o contexto aparente do 
conflito. Podemos exemplificar: no direito de família, conflitos envolvendo 
pensão alimentícia podem, muitas vezes, trazer, de forma oculta, situações 
afetivas complexas que a jurisdição estatal, a arbitragem (jurisdição privada) 
e a conciliação não são passíveis de resolver. 

 

O CNJ em sua Resolução nº 125 traz diversas diretrizes a serem observadas 

na mediação judicial, tais como normas que visam o desenvolvimento e a 

capacitação dos mediadores judiciais, o cadastramento destes e as normas e os 

princípios que tendem a reger a mediação nos Tribunais ou em outros órgãos. Para 

ser mediado é necessário obter conhecimento suficiente para a execução. 

A mediação utilizada nas varas da família deve buscar auxiliar na busca pela 

retomada de comunicação das partes, buscando um bom relacionamento familiar 

após o conflito. Importante ressaltar que ao mesmo tempo em que deve ser buscada 
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a maior efetividade do processo, há inúmeros direitos e princípios constitucionais 

que devem ser respeitados numa decisão judicial. 

 

3.3 A CONSTELAÇÃO FAMILIAR COMO INSTRUMENTO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

 

O CNJ em outubro de 2016 afirmou que a constelação familiar está em 

conformidade com a Resolução 125/2010 que se trata das práticas que 

proporcionam tratamento adequado dos conflitos de interesse do Poder Judiciário. 

Esta já vem sendo utilizada em diversos estados do Brasil nos pólos judiciais, sendo 

realizada pelo próprio juiz ou por terceiro que se propõe a realizar a constelação. 

Esta técnica permite ao constelador acessar o campo morfogenético do cliente, mais 

especificamente as suas memórias familiares podendo perceber o que está em 

desordem. 

A sentença judicial muitas vezes não se mostra efetiva na questão de colocar 

um fim ao conflito familiar, gerando muitas vezes reiteradas demandas no poder 

judiciário, dando continuidade ao congestionamento processual.  

 

4 ABORDAGEM SISTÊMICA DAS CONSTELAÇÕES FAMILIARES COMO MEIO 

ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Constelação Familiar parte do pressuposto de que todo ser humano pertence 

a um sistema, a uma família. É aplicada considerando os padrões familiares que se 

repetem ao logo de gerações, e como o indivíduo pode estar atuando mais em 

função da consciência familiar do que da própria. Como já citado anteriormente, esta 

técnica tem como norte as ordens do amor, sendo elas a hierarquia, pertencimento e 

o equilíbrio entre dar e receber. 

 

4.1 PROCEDIMENTO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR 

 

Neste procedimento é imprescindível que o terapeuta concentre-se no seu 

cliente, e se abstenha de qualquer pensamento de pré-conceitos. Alguns dos temas 

trabalhados em uma constelação podem ser: conflitos familiares, dificuldade em lidar 
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com perdas de parentes e entes queridos, dificuldade em se relacionar de forma 

geral, problemas de saúde, conflitos entre sócios, funcionários e clientes, etc. 

A constelação pode ser feita de diversas formas, como em grupo, 

atendimento individual com bonecos e âncoras, com cavalos, pedras, constelações 

na água, entre outras. A primeira etapa numa constelação é a definição do 

problema, segundo Manné (2008, p. 5), a informação que o terapeuta procura é 

puramente factual. O fundamento do método fenomenológico consiste em se 

concentrar nos fatos, naquilo que é. 

Na terapia em grupo, A psicóloga Pereira (2015) esclarece que a terapia pode 

ser em grupo, a pessoa que quer ser constelada escolhe, entre os participantes do 

grupo, representantes para os membros de sua família e também para si mesmo, 

posicionando-os no recinto, de acordo com suas imagens internas. E esta é a 

segunda etapa da Constelação, onde os representantes passam a ser modelos 

vivos do sistema familiar, tendo sentimentos e pensamentos semelhantes aos dos 

membros reais, mas sem conhecimento prévio. Em seguida se inicia a montagem da 

constelação, sendo a terceira etapa, que explica Manné (2008, p. 6): 

 

O terapeuta pede à cliente que monte a constelação, ou seja, que disponha 
os representantes no espaço e que lhes transmita uma orientação que dê 
conta das relações que uns mantêm com os outros. A cliente se concentra 
profundamente, coloca-se atrás de cada representante, um após o outro, os 
pega pelos ombros e os move lentamente até que cada um se encontre 
numa posição que lhe convenha. A colocação dos representantes em seus 
lugares se faz intuitivamente, sem reflexão. É na atribuição de seus lugares 
que a constelação emerge e que um campo de energia autônomo se cria. 
Uma vez formada a constelação, a cliente senta-se entre os participantes e 
observa o que se passa. 

 

O terapeuta consegue a partir da sua percepção e conhecimentos sistêmicos 

baseados nas leis do amor, oferecer comandos de movimentos que podem curar 

traumas, restabelecer vínculos e até promover reconciliações.  

A Constelação Familiar vem mostrando resultados significativos para quem 

busca este auxilio, e o mesmo vem sendo aplicada ao Poder Judiciário onde a 

técnica consiste em uma sessão de conciliação ou mediação até dois meses antes 

de uma audiência. Nas sessões, os participantes são estimulados a refletir sobre 

seus vínculos familiares, o litígio e os motivos que os levaram a entrar com o 

processo judicial.  
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4.2 CONSTELAÇÃO FAMILIAR NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO E SUAS 

ÁREAS DE APLICAÇÃO 

 

O CNJ em sua resolução 120/2010 incumbe aos órgãos judiciários o dever de 

oferecer outros mecanismos de soluções de conflitos, em especial os meios 

consensuais. O NCPC em seu art. 3º, parágrafo 3, recomenda que: “a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP, inclusive 

no curso do processo judicial”. Entre os quais se insere o Direito Sistêmico com a 

Constelação Familiar. Ainda, o art. 694 do NCPC, determina que nas Varas de 

Família deve o magistrado dispor de profissionais de outras áreas de conhecimento 

na pacificação de conflitos. 

A advogada sistêmica Baldo (2019) acredita na eficácia da aplicação desta 

técnica junto ao Poder Judiciário: 

 

Atualmente a visão sistêmica está sendo ampliada em todas as áreas 
jurídicas, com ênfase maior no Direito de Família e Sucessões e no Direito 
Penal, as Constelações Sistêmicas podem ser realizadas individuais ou em 
grupo. Sendo fundamental importância o aprimoramento para se tornar um 
profissional excelente que realmente atenda as demandas de seus clientes 
ou jurisdicionados, o trabalho exige muita responsabilidade por tocar a alma 
e o sistema de forma ampliada, lembrando que estamos todos conectados. 

 

Conforme dados de notícia do Conselho Nacional de Justiça (2018), as Varas 

de Família estão conseguindo aumentar, nas audiências, seus índices de 

conciliação em processos judiciais com o uso da constelação familiar. Esta técnica 

foi implantada inicialmente em 2012, na Bahia, e já está em pelo menos 16 estados 

brasileiros.  

Esta pratica não consta em nenhuma lei especifica qualificando a utilização 

das constelações no Poder Judiciário, porém, Adhara Campos Vieira (2020) atual 

presidente da Associação Brasileira dos Consteladores Sistêmicos explanou alguns 

projetos de Leis referentes às constelações que estão em tramitação: 

− Primeiro projeto de lei instituído em 2015, sendo uma sugestão legislativa de 

nº 41/2015, que se transformou num anteprojeto de lei nº 9.444/2015. Tem 

como intuito incluir a constelação como uma prática para auxiliar na 

resolução de controvérsias no Poder Judiciário. Este projeto hoje está 
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percorrendo nas comissões da Câmara Federal, a última tramitação foi no 

ano de 2019, e neste ano de 2020 houve uma mudança na legislatura e foi 

transferido.  

− No mês de outubro foi aceito o pedido da Associação Brasileira de 

Consteladores Sistêmicos de que houvesse um projeto de lei, o qual está em 

tramitação com o nº 4.887/2020, para tratar de profissão de constelador 

sistêmico, buscando uma diretriz e até mesmo um código de ética para 

quem vai atuar como constelador e terapêutico sistêmico.  

− Proposto também em nome da associação, uma resolução do CNJ, que hoje 

está sendo distribuída para a comissão de acesso, e que passará por 

debates acerca do uso da constelação no âmbito da justiça comum, federal 

e trabalhista. A Associação tem como justificativa o fato de existir em torno 

de 18 Estados ou mais utilizando esta pratica das constelações, e que há 

comissões de Direito Sistêmico na OAB que discutem o tema.  

 

Segundo dados da OAB/RS (2020), a aplicação do método das constelações 

no estado se dá através do Projeto Justiça Sistêmica: A Resolução de Conflitos à 

Luz das Constelações Familiares, iniciado na Comarca de Capão da Canoa em 

2015 e, após, implementado na Comarca de Parobé, em 2016, criado, na época, 

pela juíza de direito, Lizandra dos Passos. Desde 2017, o projeto também possui 

parceria com o Núcleo da Paz – CEJUSC/POA e com as Varas de Família da 

Comarca de Porto Alegre.  

A advogada Ramos (2017) em seu artigo expõe a utilização do Direito 

Sistêmico em alguns estados do Brasil: 

 

Mato Grosso foi um dos primeiros Estados no Brasil que utilizou este 
método no judiciário, buscando evitar a formação de novos processos e 
resolver conflitos familiares de maneira inovadora. O judiciário adotou uma 
nova forma de ajudar o cidadão. A constelação chegou ao Estado como 
forma de resolver conflitos ajuizados, através de oficinas pilotos. O intuito é 
atingir a causa do problema – deixar de ser superficial – para que não haja 
reincidência de ações. O Judiciário de Mato Grosso, por intermédio da juíza, 
Jaqueline Cherulli, vem implantando essa nova forma de mediação. Além 
disso, a ideia é oferecer cursos de constelação familiar para os magistrados 
que quiserem estudar o método e saber como ele é aplicado no direito 
sistêmico para solucionar casos de núcleos parentais. 
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O IBDFAM (2018) publicou uma notícia em sua página à respeito da utilização 

das constelações familiares em Pernambuco, onde a técnica vem sendo cada vez 

mais empregado por juízes na busca de acordos em processos com alta 

litigiosidade. Na matéria, a juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco 

(TJ-PE) Wilka Vilela citou o caso de interdição de uma mulher em coma, cujo 

processo com 15 volumes estava 13 anos em tramitação devido ao conflito 

envolvendo seus oito filhos: "fiz a constelação nessa família e, na segunda 

audiência, houve um entendimento e, antes de essa senhora falecer, conseguimos 

uma conciliação total". A notícia finaliza explanando que em 2016, a constelação 

familiar foi feita em 33 processos com obtenção de acordo em 75% dos casos na 

justiça pernambucana.  

 

4.3 A UTILIZAÇÃO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR NO ÂMBITO DO PODER 

JUDICIÁRIO CATARINENSE 

 

Almeida (2018) apresenta dados de Santa Catarina, onde consta que o 

psicólogo e constelador do Instituto Ipê Roxo, Paulo Pimont Berndt é um dos 

pioneiros em levar este conhecimento para a área do Direito e Justiça. A Justiça 

Federal de Santa Catarina, conduzido pela Juíza Federal substituta Doutora Micheli 

Polippo, realizou uma parceria de cunho voluntário com o Instituto Ipê Roxo e 

passou a utilizar da técnica de Constelação Sistêmica no Centro Judiciário de 

Resolução de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal. Segundo a magistrada 

Micheli Polippo, a aplicação da técnica sob análise tem se mostrado eficaz como 

instrumento na solução de conflitos no CEJUSCON, buscando viabilizar a resolução 

de questões e conflitos latentes à situação conflito que fundamentam as demandas 

judiciais, viabilizando a edificação da paz entre as partes e a obtenção da harmonia. 

Em uma redação do jornal Diário Catarinense de 2017, publicou que na 

capital de SC, cerca de 240 pessoas com processos judiciais em curso já haviam 

participado da constelação, até a data da publicação, não havia estatísticas que 

comprovassem a eficácia da técnica, mas há relatos de quem atua nesse sentido, 

que os benefícios são positivos. Diferente do Rio de Janeiro, que contava com uma 

estatística de que os acordos subiram de 55% para 86% depois que 300 processos 

passaram pela constelação. Ainda no mesmo ano de 2017, quatro varas de 
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comarcas de SC estavam investindo em terapias alternativas como a constelação, 

sendo Florianópolis, Blumenau, Gaspar e Camboriú. 

Em agosto de 2018, o jornal Diário do Sul publicou uma reportagem onde 

explanava que: 

 

O Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) de 
Tubarão, coordenado pela juíza Miriam Regina Garcia Cavalcanti, titular da 
Vara da Família, Órfãos, Infância e Juventude, da comarca de Tubarão, 
registrou nos últimos dois meses um índice de conciliação superior a 75%, 
com a obtenção de 87 acordos em 115 audiências efetivamente realizadas. 

 

Em 2017 a Ordem dos Advogados do Brasil em SC criou uma comissão 

intitulada Comissão de Direito Sistêmico, voltada a desenvolver a advocacia sob 

esta técnica. O intuito é proporcionar a aplicação deste método dentro dos 

escritórios de advocacia, para que o advogado esteja apto a identificar a origem do 

problema do cliente aumentando o número de acordos. 

A comissão de Direito Sistêmico Seccional de Florianópolis foi a primeira no 

Brasil, que estimulou a criação de comissões nas subseções de Balneário Camboriu 

e Itajaí, e também na criação em Seccionais de outros estados. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo aprofundado a 

respeito da Constelação Familiar como método alternativo para a resolução de 

conflitos judiciais de modo rápido e eficaz, sendo um procedimento alternativo para o 

Direito de Família, seu procedimento e os motivos a que deve ser aplicada esta 

ferramenta ao ramo da área jurídica. Bem como elucidar se esta técnica pode 

contribuir para aplicação do princípio da razoável duração dos processos judiciais. 

No decorrer do trabalho foi apresentado conceitos importantes para o Direito, 

mais especificamente no âmbito familiar, sendo possível compreender melhor onde 

e como surgiu a ideia do Direito Sistêmico, que nada mais é do que a utilização das 

constelações no âmbito jurídico. Fora elencado ainda, um estudo comparativo dos 

métodos alternativos já reconhecidos e utilizados no Poder Judiciário, expondo a 

eficácia destes métodos que são eles a conciliação e a mediação.  



 

125 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

Os resultados obtidos foram relevantes quanto à eficácia da utilização da 

técnica da Constelação Familiar nos pólos judiciais que já utilizam este método no 

deslinde das demandas. Apesar de demonstrar eficiência, que era uma questão a 

ser estudada, não foi possível obter resultados acerca da celeridade processual 

utilizando as constelações no Poder Judiciário. Não foi possível comprovar que se 

trata de uma alternativa rápida pois uma sessão desta técnica terapêutica pode 

demandar tempo, pois varia de cada caso e os reais motivos dos conflitos. As 

pesquisas realizadas apenas apontam sobre a sua efetividade, mas sobre contribuir 

na aplicação do princípio da razoável duração dos processos judiciais não foi 

possível comprovar. 
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O CASO DE DIREITO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA TRIBO KAINGANG: 

UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 

ROBERT ALEXY 
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RESUMO 

O caso previdenciário da indígena Kaingang trouxe grandes conflitos e colisões no 
que tange aos Direitos Fundamentais. Desta forma, o objetivo central do trabalho é a 
abordagem da Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy para uma melhor 
contribuição na análise do julgamento do Tribunal Regional Federal 4º, em relação 
ao pedido de concessão ao benefício previdenciário salário-maternidade para a 
indígena da Tribo Kaingang, grávida, com 14 anos, diante das alegações interpostas 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Sendo a pesquisa bibliográfica e 
jurisprudencial e o método indutivo, propõe-se, assim, explicar como é regulado o 
benefício previdenciário de salário-maternidade dos indígenas no Brasil, além da 
análise do caso com as teorias do autor. O tema abordado, envolve o conflito de 
princípios e leva a uma série de dúvidas quando se deparado com casos judiciais 
em concreto. Sob essa ótica, é possível concluir que, a partir da Teoria dos Direitos 
Fundamentais de Robert Alexy, a regra da ponderação de princípios observa que a 
dignidade da pessoa humana deve prevalecer. 

 

Palavras-Chave: Direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana. Previdência. 
Tribo Kaingang. Robert Alexy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma indígena da Tribo Kaingang fez o requerimento do benefício salário-

maternidade para a Autarquia previdenciária de forma administrativa, o que restou 
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negado. Por esse motivo, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, pois seria indevida a não concessão. 

Desta forma, após o juízo de primeiro grau conceder o benefício previdenciário para 

a indígena, o Instituto Nacional do Seguro Social acabou interpondo recurso no 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ficando a decisão sobre o encargo do 

Relator Desembargador Roger Raupp Rios. 

Nessa decisão ocorrem diversos fatores em que colidem os princípios e 

regras, pelo motivo principal da idade da indígena, que estaria em uma idade que 

não seria permitido estar grávida, além de ser expressamente proibido o trabalho da 

indígena, assim não alçando a qualidade de segurada. 

Contudo, paira-se a dúvida: e quando o Estado tem um processo judicial e 

tem que decidir entre direitos fundamentais, em que uma decisão resultaria em um 

conflito de princípios? E diante das Teorias dos Direitos Fundamentais de Robert 

Alexy, entre princípios e regras, haveria contribuição para uma melhor análise do 

julgamento do Tribunal Regional Federal 4º, em relação ao pedido de concessão ao 

benefício previdenciário salário-maternidade para a indígena da Tribo Kaingang? 

Portanto, a seguir serão descritas características mais específicas da Teoria 

dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy, que dispõe sobre a resolução de 

conflito de regras e colisão de princípios, além da explicação de como é regulado o 

benefício previdenciário salário-maternidade de um  trabalhador comum e dos 

indígenas no Brasil, como também, analisar o julgamento do Tribunal Regional 

Federal 4º, em relação ao pedido de concessão do benefício previdenciário salário-

maternidade para a indígena da Tribo Kaingang, diante das alegações interpostas 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social, entrelaçado com a exposição da Teoria de 

Alexy.  

Sendo necessário traçar esses objetivos para que o resultado da conclusão 

desse tema seja de grande relevância para os futuros operadores do Direito, ao se 

depararem com uma decisão judicial em concreto em que haja um conflito de 

princípios e regras, pretende-se encontrar através da Teoria de Alexy, meios para 

resolver esses conflitos. 

 

 

 



 

130 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

2 TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ROBERT ALEXY 

 

Para se estudar os direitos fundamentais, é necessário compreender que os 

Direitos Fundamentais adquiridos e positivados na Constituição Federal de 1988, 

não foram parar ali por acaso. A sociedade, ao evoluir com o passar dos anos, 

achou necessário que seus direitos estivessem positivados no ordenamento jurídico. 

Contudo, o Jusfilósofo alemão Robert Alexy traz em sua “Teoria dos Direitos 

Fundamentais” a diferenciação de princípios e regras. Para ele, essa diferença é a 

chave para a solução de problemas centrais da dogmática dos direitos 

fundamentais. Ao apresentar essa teoria, Robert Alexy apresenta meios para uma 

resolução de casos judiciais difíceis de se resolver meramente com a letra fria da lei, 

sendo algo, extremamente benéfico para a ciência jurídica, em um ponto tão 

importante e delicado quanto o dos direitos fundamentais sociais. 

Conforme o autor Pinho (2018, p. 101), explica que “o conceito de direitos 

individuais se vincula à imposição de limites ao poder do governante, bem como de 

seus agentes, para resguardar direitos dos seres humanos isoladamente 

considerados”. Nesse mesmo sentindo, explica o autor Branco (2002. p. 107):  

 

Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce na 
sociedade quando se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e 
se reconhece que o indivíduo tem, primeiro, direitos, e, depois, deveres 
perante o Estado, e que este tem, em relação ao indivíduo, primeiro, 
deveres e, depois, direitos. 

 

A Constituição Brasileira de 1988 foi a mais revolucionária quando comparada 

com as demais Constituições, trazendo um grande avanço social para o Brasil. A 

importância de os Direitos Fundamentais estarem expressos antes da organização 

do Estado, e ainda, criar e colocar lado a lado os direitos individuais e coletivos após 

um período de forma de governo autoritarista, caracterizado por obediência 

absoluta, em que oposição a liberdade individual e expectativa de obediência era 

inquestionável. Assim, trouxe um alento para a sociedade humana. (PINHO, 2018, p. 

94). Como indaga a autora Silva (2017, p. 25) “a Constituição é uma arma muito 

importante de que os indivíduos dispõem para salvaguardar seus interesses”. 

A conceituação dos Direitos Fundamentais é baseada em cinco elementos, 

sendo eles: norma jurídica, dignidade da pessoa humana, limitação de poder, 
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Constituição e democracia. Quando se deparado com esses elementos, o ser 

humano pode-se confirmar que está diante de um direito fundamental, conforme 

esclarece Marmelstein (2019, p. 19):  

 

Esses cinco elementos conjugados fornecem o conceito de direitos 
fundamentais. Se determinada norma jurídica tiver ligação com o princípio 
da dignidade da pessoa humana ou com a limitação do poder e for 
reconhecida pela Constituição de um Estado Democrático de Direito como 
merecedora de uma proteção especial.  

 

Inobstante, os Direitos Fundamentais serem baseados na sua forma mais 

pura de dignidade da pessoa humana, verifica-se que resta o homem seguramente 

atrelado à Constituição. Depois de muitas evoluções históricas, períodos em que o 

homem não possuía o mínimo de respeito diante das imposições do Estado, nada 

mais justo que uma Constituição que lhe assegurasse. 

Para o Jusfilósofo alemão Alexy (2008) em sua Teoria dos Direitos 

Fundamentais, é importante que haja uma distinção entre regras e princípios para 

poder resolver os problemas corriqueiros enfrentados nos direitos fundamentais. 

Desta forma, as regras e princípios estariam sob o conceito de normas, 

conforme explica Alexy (2008, p. 87) “porque ambos dizem o que deve ser. Ambos 

podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da 

permissão vê da proibição”. Assim, para o autor Urban (2017, p. 18) “isso significa 

que, para ele, as normas jurídicas são regras ou princípios, e nunca coisa diversa ou 

as duas coisas ao mesmo tempo”. Ainda, Urban (2017, p. 18) expõe:  

 

O que diferencia essas espécies normativas é a estrutura lógica. Segundo 
esse critério, as regras só podem ser satisfeitas ou não satisfeitas, conforme 
tenha validade e aplicabilidade ou não. Expressam, nesse sentido, um 
mandamento definitivo, isto é, uma exigência de que algo seja realizado 
sempre de forma completa.  

 

O jurista Alexy (2008) apresenta as diferenças de um princípio para uma 

regra, sendo que os princípios, por sua vez, podem trazer satisfação em diferentes 

graus, conforme a condição jurídica fática do caso concreto, desta forma Alexy 

(2008, p. 90) elucida: 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são 
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 
dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 
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conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por 
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida 
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fálicas, 
mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes.  

 

Já as regras são normas que de uma maneira ou de outra, serão 

consideradas satisfeitas ou não satisfeitas, conforme Alexy (2008, p. 91) explica: 

 

Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; 
nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito 
daquilo que é fálica e juridicamente possível. Isso significa que a distinção 
entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de 
grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio.  

 

Diante o exposto, segundo a teoria de Alexy (2008), é possível entender que 

há diferença entre a resolução de conflitos entre regras, e colisão entre princípios, 

assim, Alexy (2008, p. 92) dispõe que “um conflito entre regras somente pode ser 

solucionado se se introduz, em uma das regras, uma cláusula de exceção que 

elimine o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida”. Já na 

resolução de colisões entre princípios, Alexy (2008, p. 93) aclara que, “se dois 

princípios colidem - o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo 

com um princípio e, de acordo com o outro, permitido -, um dos princípios terá que 

ceder”. 

A ponderação ocorrerá através da regra da proporcionalidade, segundo o 

autor Medeiros (2017, p. 122) “será visto adiante, onde a máxima da 

proporcionalidade deverá ser observada com as suas três máximas parciais, sendo 

a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito”. É importante 

mencionar que a ordem, não poderá ser alterada, pois a ordem dos fatores mudaria 

o resultado. (SOARES, 2017, p. 82) 

O autor Mendes (2017, p. 61), conceitua as três máximas criadas por Alexy: 

 

Robert Alexy aponta que essa colisão de princípios deve ser resolvida pela 
aplicação da máxima proporcionalidade, com suas três máximas parciais da 
adequação (mandamentos que visa a consecução de um objetivo), 
necessidade (mandamento do mio menos gravoso), e da proporcionalidade 
em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito). Essa 
aplicação da proporcionalidade é, segundo ele, uma decorrência lógica da 
natureza dos princípios constitucionais.  
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Diante o exposto, graças à evolução histórica da sociedade e ao avanço 

grandioso que teve a Constituição Federal do Brasil de 1988, como aclarado, temos 

um grande rol brasileiro de direitos fundamentais positivados. Alexy ao apresentar 

sua teoria da ponderação fez com que os direitos fundamentais pudessem serem 

encarados de uma forma mais justa quando se imposta na resolução colidente. 

Nesse preceito ponderativo é possível perceber a dignidade da pessoa 

humana presente em sua essência. O princípio da dignidade humana, como já 

apresentado neste capítulo, é a chave principal dos direitos fundamentais, servindo 

como uma forma norteadora da ponderação em nosso sistema constitucional 

brasileiro, assim como explica o De Marco (2012, p. 72): 

 

O princípio da dignidade humana, como os demais princípios, também 
opera no sistema de direitos constitucionais fundamentais, a partir de um 
processo discursivo argumentativo, sendo passível, portanto, de 
relativizações no momento de sua aplicação em casos concretos, mas, 
também de construções doutrinárias materiais (principiológicas, axiológicas 
ou teleológicas), que servirão também de base racional de argumentação e 
ponderação.  

 

A teoria da ponderação de Alexy (2008), de fato quando aplicada aos casos 

em concreto, apresentam de forma satisfatória a resolução de colisão entre 

princípios, sendo que, seu uso só é necessário, pelo fato que os direitos 

fundamentais apresentam falhas pelo seu abarcamento, pela falta de delimitações, 

criando conceitos maleáveis. 

 

3 REGULAMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SALÁRIO-MATERNIDADE DOS 

INDÍGENAS NO BRASIL 

 

Segundo o artigo 340 da Instrução Normativa do INSS 15  o benefício 

previdenciário salário-maternidade é concedido à pessoa que se afasta do seu 

emprego, por motivo de nascimento de filho, podendo ser, também, por aborto não 

criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, filho natimorto (bebê 

nascido morto), quando há risco de vida para a mãe, companheiro (a) de segurada 

(o) que venha falecer no período em que esteja recebendo o benefício, desde que 

                                                      
15https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/in77PRESINSSatualizada15082019-

mesclado.pdf 
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também seja segurado do Instituto Nacional do Seguro Social e se enquadrará 

também a desempregada em período de graça. 

A Constituição Federal de 1988 consagrou duas disposições importantes em 

relação aos direitos indígenas: o direito originário às terras que tradicionalmente 

ocupam e à diversidade étnica e cultural, previsto no artigo 231 da Constituição 

Federal e seus parágrafos, e o direito ao pleno exercício de sua capacidade 

processual para defesa de seus interesses, insculpido no artigo 232 16  da 

Constituição Federal. 

Os indígenas são constitucionalmente protegidos para que haja o 

reconhecimento da sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 

e também seja reconhecido os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens.  

A Constituição Federal de 1988 também prevê que os índios serão partes 

legitimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, conforme 

elucida o autor MORAES (2019, p. 945): 

 

intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo, demonstrando 
a intenção constitucional de proteção aos interesses indígenas. A 
competência constitucional da Justiça Federal nas causas que apresentem 
interesses dos índios engloba, inclusive, a ação penal em que imputada a 
figura do genocídio, praticado contra indígenas na disputa de terras, uma 
vez que na hipótese protege-se o direito à vida da pessoa enquanto 
integrante de comunidade indígena. Observe-se que há a necessidade da 
proteção à vida do indivíduo enquanto integrante da comunidade indígena, 
pois, nas demais hipóteses de homicídio praticado contra o índio, será 
competente a própria Justiça Estadual.  

 

Para se ter uma noção, quando nos referimos aos indígenas, logo se pensa 

em uma pequena parcela da população, mas quando colocado em números, 

percebemos a grande quantidade de seres humanos que necessitam dessa 

proteção especifica para o seu povo, assim como dispõe o autor IKAWA, (2010, p. 

497- 499): 

 

Estima-se, que neste século 21, a população indígena na América seja de 
40 milhões, com maior concentração nos países da Bolívia, Equador, 

                                                      
16Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo 

em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 
processo. 
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Guatemala, México e Peru, formando aproximadamente quatrocentos 
povos. No Brasil, em 1990, a população indígena contava 200 mil, com 150 
grupos e 170 línguas diferentes. No ano de 1997 a população alcançou o 
número de 350 mil indígenas, que representa um percentual de 0,2 % da 
população brasileira. São 206 grupos distribuídos em 546 áreas diferentes, 
falando 270 línguas.  

 

Como supracitado, o artigo 231 e seus parágrafos dispõem a demarcação de 

terras indígenas, seja em razão da redução de conflitos pela terra ou pode-se falar 

que seja em razão de que os Estados e Municípios passam a ter melhores 

condições de cumprir com suas atribuições constitucionais de atendimento digno a 

seus cidadãos, com atenção para às especificidades dos povos indígenas.   

Não há um regime previdenciário expresso unicamente para os indígenas, e 

não há uma previsão constitucional especifica para eles. Podemos citar o artigo 201, 

caput da Constituição Federal de 1988: "a previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória", em que fica 

claro que o regime previdenciário é o mesmo para todos aqueles que contribuem. 

Mas essa falta de um regulamento que trate especificamente dos indígenas e das 

diversas tribos indígenas existentes, não lhes deixam desamparados, pois todos os 

brasileiros estão sob o manto da luz previdenciária. Assim, entende-se que o 

indígena não ganha um tratamento especial, não tem um privilegio a mais que uma 

pessoa não-indígena.  

Segundo Soave (2017, p. 18) “Contudo – insistindo-se na necessidade de 

políticas diferenciadas para indígenas –, ao possuírem tais políticas caráter 

universalizante, não contemplando as diferenças de cada cultura, sérios danos são 

ocasionados”. O indígena que trabalha tem os mesmos direitos que os outros 

trabalhadores não-indígena. Segundo o artigo 39, § 4 da instrução normativa 

número 77 do Instituto Nacional do Seguro Social, enquadra-se como Segurado 

Especial Indígena, a pessoa indígena reconhecida pela Fundação Nacional do Índio 

– FUNAI, que trabalhe como artesão e utilize matéria-prima proveniente de 

extrativismo vegetal, ou o que exerça atividade rural individualmente ou em regime 

de economia familiar e faça dessas atividades o seu principal meio de vida e de 

sustento, independentemente do local onde resida ou exerça suas atividades, sendo 

irrelevante a definição de indígena aldeado, indígena não-aldeado, índio em vias de 

integração, índio isolado ou índio integrado.   
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Segundo o portal da Fundação Nacional do Índio 17  para as índias é 

assegurado o Salário-Maternidade às seguradas por ocasião do parto, inclusive o 

natimorto, aborto não criminoso, adoção, ou guarda judicial para fins de adoção. O 

benefício será pago durante 120 dias e poderá ter início até 28 dias antes do parto. 

Como supradito, o benefício é sim concedido para o indígena, mas não há uma 

regulamentação especifica para a índia mãe, seguindo o plano previdenciário 

normal.  

 

4 ANÁLISE DO JULGAMENTO DO PROCESSO PREVIDENCIÁRIO INDÍGENA 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO À LUZ DA TEORIA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ROBERT ALEXY 

 

Uma indígena da Tribo Kaingang de 14 anos, grávida, requereu 

administrativamente ao INSS, o benefício previdenciário salário-maternidade. O 

benefício acabou sendo negado pela Autarquia, sob alegação que a indígena não 

possuiria os requisitos para adquirir o benefício previdenciário. Desta forma, o 

Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública em face do INSS, que 

restou sendo julgada procedente pelo juízo de primeiro grau. Porém, o INSS interpôs 

recurso de apelação, e o caso passou a ser julgado no Tribunal Regional Federal da 

4ª Região18, pelo relator desembargador Roger Raupp Rios.   

Em suas razões recursais o INSS alegou que deveria ser aplicado o artigo 11, 

inciso VII, “c”, da Lei nº 8.213/1991, in verbis: 

 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) 
 
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 
em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 
na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

 

                                                      
17http://www.funai.gov.br/index.php/todos-ouvidoria/23-perguntas-frequentes/1257-quais-os-

beneficios-sociais-e-previdenciarios-que-os-indigenas-tem-direito 
18 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Federal Da 4ª Região. Apelação Civel n. 5001796- 

23.2015.404.7127 RS, da 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 4º Região. INSS e, MPF 
interessados FUNAI e UNIÃO. Relator Roger Raupp Rios. Decisão de 28/03/2017, publicada em 
29/03/2017 no diário de Justiça. Disponível em:<https://trf-
4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/444712612/apelacao-civel-ac-50017962320154047127-rs-
5001796-2320154047127/inteiro-teor-444712643>. Acessado em: 01 de set. 2020 



 

137 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 
de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

 

Porém, no entendimento no Relator seria inaplicável o artigo 11, inciso VII, 

“c”, da Lei nº 8.213/1991 ao caso tratado, pois não se trata de condição de segurada 

decorrente de qualidade de filha, mas sim de cônjuge ou companheira de segurado 

especial, uma vez que a mulher indígena em questão estabelece relação conjugal.  

Como abordado, é possível verificar que na primeira alegação do INSS, a 

questão cultural não é tratada de forma especifica, e sim, tratando o indígena como 

um ser-humano não indígena, aplicando a letra fria da lei, em casos em que há uma 

especificidade a ser tratada, de uma forma cautelar, para que a beneficiária não 

fique desassistida. 

A autarquia previdenciária também alegou que a indígena não possuía a 

idade mínima para o trabalho, conforme indica o artigo 40319 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) e o artigo 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal20, que 

veda qualquer trabalho anterior à idade de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos. Sustentou o INSS que, “considerar segurada a 

indígena menor de 16 anos, [...] viola o direito disponível de cada brasileiro de não 

trabalhar até os 16 anos”.  

Contudo, não se pode generalizar a aplicação destas leis – como dito, 

constantemente neste trabalho – sancionando a indígena, ou até mesmo sancionar 

o possível empregador da indígena, lhes imputando uma pena. Neste seguimento, o 

desembargador elucidou em sua decisão: 

 

12. A jurisprudência, inclusive aquela do Supremo Tribunal Federal, 
assentou que não podem ser prejudicados em seus direitos trabalhistas 
previdenciários os menores de idade que exerçam efetivamente atividade 
laboral, ainda que contrariamente à Constituição e à lei, no tocante à idade 
mínima permitida para o referido trabalho. O limite mínimo de idade para 
que alguém possa trabalhar é garantida constitucional em prol do menor, 
vale dizer, norma protetiva do menor norteadora da legislação trabalhista 
previdenciária. A mesma norma editada para proteger o menor não pode, 

                                                      
19Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
20Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
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no entanto, prejudicá-lo naqueles casos em que, não obstante a proibição 
constitucional, efetivamente trabalhou. 

 

Ao conceder o benefício previdenciário salário-maternidade, permitir que uma 

jovem de 14 anos, grávida, casada e trabalhando sem a idade permitida, poderia 

estar o juízo incentivando o trabalho infantil e gravidez precoce, segundo o INSS, 

invocando o artigo 217 do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável.  Assim 

o relator RIOS explica que as alegações do INSS não estariam corretas: 

 

A um, porque tais elementos já ocorrem a muito tempo, fazendo parte da 
cultura dos índios, havendo ou não cobertura previdenciária; a dois, porque 
não se concebe a impossibilidade de se conceder qualquer benefício 
previdenciário ao argumento de que poderá abstratamente incentivar 
alguém a preferir a situação de risco coberta pela Previdência. A 
possibilidade de recebimento de salário-maternidade de forma alguma 
incentivará a gravidez precoce e muito menos pode servir de argumento 
para flexibilizar o requisito etário. 

 

No decorrer das alegações, a Autarquia menciona ainda que “o princípio da 

isonomia permita tratamento diverso para situações diversas, não há lei que 

estabeleça o tratamento diferenciado, o qual, ainda, não se mostra razoável”, 

alegando uma ideia de “inovação” do jurista, inovação está que não estaria prevista 

em lei. 

 

Deste modo, o tribunal está agindo não como legislador positivo, não está 
inovando. Ele está aplicando a clássica proteção antidiscriminatória, de 
natureza negativa, ao dizer o que o legislador, no sistema que ele mesmo 
erigiu, não pode fazer: ele não pode excluir direito derivado à proteção 
social para uns e favorecer outros. Dito de outro modo: não há espaço para 
opção legislativa que viole o dever de observância à igualdade, seja 
diretamente, seja, como no caso, de direito derivado a prestação social. 

 

Portando, estaria o tribunal, apenas aplicando o que incide no artigo 5521 do 

Estatuto do Índio, fazendo com que seja, esta, uma decisão justa para a indígena da 

Tribo Kaingang, e atendendo ao artigo 23122  da Constituição Federal. Diante o 

exposto, decidiu a Egrégia 5ª Turma do Tribunal regional Federal da 4ª Região, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação oposto pelo INSS. 

                                                      
21Art. 55 O regime geral da previdência social será extensivo aos índios, atendidas as condições 

sociais, econômicas e culturais das comunidades beneficiadas 
22  Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
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Uma indígena também viu o seu benefício negado pelo requisito etário, 

porém, neste caso a indígena era maior de 14 anos de idade, o que gerou menos 

polemica do que o caso da indígena Kaingang. O que cumpre destacar neste 

julgamento, é a questão do risco do recém-nascido já nascer desamparado pela lei, 

se caso negado o benefício, por conta da falta de cuidado as particularidades da 

cultura indígena:   

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. TRABALHADORAS INDÍGENAS. REQUISITO ETÁRIO. 
PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. 1. A situação da gestante 
maior de 14 e menor de 16 anos que atua na atividade rurícula pode ser 
equiparada à do aprendiz, reconhecendo-se, assim, a condição de 
segurada especial, nos termos do art. 11, inciso VII, da Lei 8213/91. 
Precedentes desta Corte. 2. Evidente a existência de dano irreparável ou de 
difícil reparação, na medida em que o salário-maternidade se destina 
precipuamente a amparar recém-nascidos em situação de risco, não se 
podendo, assim, prejudicar o filho de mães trabalhadoras unicamente em 
função da idade destas. 23 

 
Por fim, importante destacar a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca 

da idade mínima dos 16 anos para o acesso ao benefício salário-maternidade, e 

assim, como os demais desembargadores, o desembargador Gilmar Mendes 

também menciona a questão de uma possível discriminação: 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. 
SALÁRIO MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. MENOR DE 16 ANOS. 
INDÍGENA. ART. 7º, XXXIII, DA CF. NORMA PROTETIVA. 1. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do 
Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de 
interesses individuais homogêneos, quando presente 'evidente relevo 
social', não só quando tais interesses são indisponíveis como, também, em 
face de direitos disponíveis' (RE 637802 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, DJe 24-11-2016). 2. Tratando-se de norma protetiva, 
incabível evocar a proibição do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal para 
obstar o acesso ao reconhecimento de direito previdenciário. 3. Viável 
reconhecer a condição de segurado especial aos que exercem atividades 
rurícolas, mesmo que menores de 16 anos de idade, inclusive no caso de 
indígenas, sob pena de se estabelecer uma discriminação à mulher 
indígena impúbere24. 

                                                      
23 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Agravo de Instrumento n.  5026841-

07.2014.4.04.0000 da 6ª Turma. Relatora: Desembargadora: Vânia Hack De Almeida. MP e INSS 
interessado FUNAI, Decisão de 26/02/2015, publicado em 24/10/2014 no Diário da Justiça. 
Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao= 
1&documento=7263380>. Acesso em 20 set. 2020. 

24 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1709883/RS da 2ª Turma do Supremo 
Tribunal de Justiça. Relator Herman Benjamin. INSS e MPF interesse FUNAI. Decisão de 
06/11/2018, publicada em 19/11/2018 no Diário da Justiça. Disponível 
em:<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/652044899/recurso-especial-resp-1709883-rs-2017-
0291973-1/inteiro-teor-652044915>. Acesso em: 23 de set. 2020. 



 

140 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

Destarte, diante o exposto, os julgamentos citados têm como objeto central 

das alegações do INSS negar o benefício salário-maternidade para beneficiárias 

não-indígenas em decorrência da falta de contribuição, ou por conta da idade inferior 

aos 16 anos, em que seria de primeiro plano, vetado pela Constituição Federal, Leis 

trabalhistas e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Contudo, pode-se notar que há um cuidado a mais em casos que se tratam 

de beneficiarias indígenas, pois parte juízo ter uma decisão coerente, observar toda 

a diferença cultural do indígena e da sua tribo específica, e assim, levar em 

consideração, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da 

igualdade.  

As relações de princípios e regras apresentada por ALEXY (2008), diante do 

que já foi elucida, fica claro o entendimento da disposição do conflito entre princípios 

do caso previdenciário em concreto e se há conflito princípios, não há porque não 

aplicar a teoria do sobepesamento criado por ALEXY, neste caso previdenciário. 

Como já apresentada no capítulo 01, a teoria do sopesamento é regida por três 

máximas: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  

Nesse seguimento, aplicando a primeira regra da máxima proporcionalidade, 

a adequação, é necessário identificar na aplicação da regra, nesse caso, a 

concessão do benefício previdenciário salário-maternidade a indígena Kaingaing, 

atingiria o princípio fim. Desta maneira, o enfoque a decisão tange na aplicação de 

assegurar o direito da indígena, para que ocorra a aplicação do princípio da 

igualdade. Sendo assim, seriam inadequadas as regras que não levam em 

consideração a cultura da indígena Kaingang, pois o objetivo é assegurar a indígena 

para que tenha os mesmos direitos de uma mulher não-indígena, ou até mesmo da 

indígena com a maioridade.  

Já na aplicação da segunda regra, é necessário observar se há dois meios de 

atingir a finalidade do princípio fim, é necessário aplicar aquele que menos o afete. 

Como recorrente destacado neste capítulo e no capítulo 01, o princípio da dignidade 

humana deve prevalecer.  Haveria duas formas de atingir o princípio da pessoa 

humana: de um lado, estaria as alegações da Autarquia previdenciária, alegando 

que a indígena Kaingang com a menor idade, ao ser instituidora do benefício não 

estaria segura, pois estaria trabalhando, tendo uma vida sexual, o que é 

expressamente proibido por lei. Diante dessa concessão, estaria o juízo criando 
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novas regras jurídicas diante daquelas já previstas constitucionalmente e assim, o 

correto seria a não concessão, pela visão do INSS.  

Mas, como se trata de uma pessoa indígena e não de uma pessoa não-

indígena, o princípio da igualdade deve prevalecer, tendo um peso maior, pois é 

necessário atentar-se a peculiaridade étnica, social e cultural de cada povo. Assim, 

sendo o princípio da igualdade baseado na dignidade da pessoa humana, teria um 

peso maior, nessa colisão entre igualdade e legalidade, sendo a deliberação do 

benefício o meio que menos afeta a o princípio colidente. Assim dispõe o autor 

ALEXY (2008, p. 581): 

 

Em razão da existência de um meio que intervém menos e é igualmente 
adequado, uma posição pode ser melhorada sem que isso ocorra às custas 
da outra posição. É claro que, ao contrário do que ocorre com o exame da 
adequação, aqui não ocorre uma simples eliminação de meios. Mas ao 
legislador também não é prescrita categoricamente a adoção do meio que 
intervém em menor intensidade. 

 

Por fim, a regra da proporcionalidade em sentido estrito, aquela deverá atingir 

não só as possibilidades fáticas, como também, as possibilidades jurídicas.  Diante 

ao exposto, seria mais importante assegurar a igualdade daqueles que 

historicamente são menos favorecidos, e assim, a indígena ainda estaria segura 

perante a lei, e perante a sua cultura. Todavia, se lhe fosse imposta regras que 

visam a proteção da criança e do adolescente, mas lhe tirasse o que é importante, a 

sua cultura em que está inserida desde o seu nascimento, estaria assim, ferindo a 

sua dignidade humana.  

A teoria de Alexy, aplicada ao caso, demonstra que, princípios são a chave 

fundamental na hora da decisão de casos difíceis. Para pessoas que não estão 

inseridas em cultura indígena, fatos como do caso previdenciário da indígena 

Kaingang, poderia ser visto com maus olhos, diante das circunstâncias, das 

alegações do INSS, sobre o fato de que o juiz poderia estar diante do consentimento 

do estupro presumido de vulnerável, trazendo de primeiro instante, um choque e até 

mesmo repúdio. Porém, há o julgador se atentar os fatos, circunstâncias e 

peculiaridades da tribo Kaingang e balancear tudo isso. 

Seguindo uma outra ótica, feita por Alexy (2015) e assim, como abordado no 

capítulo 01, os direitos fundamentais estão intencionalmente gravados na 

Constituição para que haja uma positivação. Para que haja essa aplicação do direito 
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positivado, é necessário que seu caráter moral e sua validade estejam presentes. 

Assim, Alexy (2015, p. 168) aponta que direitos fundamentais são justificáveis pela 

prática de “afirmar, questionar e discutir” pressupondo a liberdade e a igualdade, 

sendo assim, se não houver essa justificativa, deveria o Tribunal responsável corrigir 

esse ato falho. Como assim foi feito pelo relator Rios. (ALEXY, 2015, p. 168-169) 

No mesmo seguimento, Alexy (2015, p. 174) elucida que “o atendimento à 

saúde não está diretamente relacionado com a liberdade de fato. Está, contudo, 

diretamente vinculado à dignidade humana”, assim, não há como compactuar com 

as indagações feitas pelo INSS, pois a partir do momento em que se trata de uma 

pessoa25 com inteligência, sentimentos e consciência (ALEXY, 2015, p. 169-170), 

não há como negar um benefício que irá ajudar no sustento de uma mãe e de um 

filho, e até mesmo na saúde de ambos, a questão não poderia ser tratada como se a 

parte fosse um mero objeto.  

Como aqui o direito em questão a ser adquirido pela indígena é o direito 

social, gera para o Estado, ao conceder o benefício, uma obrigação pecuniária, 

assim, a questão da aplicação financeira entra em questão para o Estado, ao 

conceder o benefício salário-maternidade para a garantia de um mínimo existencial.  

Segundo Lazari (2012, p. 92) “o mínimo existencial deve ser entendido como 

o conjunto de condições elementares que garantem a dignidade do ser humano, de 

forma que a subsistência dele seja respeitada”. No mesmo seguimento Alexy (2015, 

p. 177):  

 

A dignidade humana tem precedência sobre a possibilidades financeiras 
quando o mínimo existencial não se vê garantido. Sob essa condição, o 
Estado é peremptoriamente obrigado a assegurar o mínimo existencial; o 
indivíduo tem um direito indiscutível a isso, e o tribunal constitucional se vê 
definitivamente obrigada a condenar o estado se não cumprir este dever 
estatal.    

 

Diante o exposto, seguindo a teoria de Alexy, nesse caso judicial 

previdenciário da indígena Kaingang, o princípio da igualdade deve prevalecer 
                                                      
25Segundo Alexy (2015, p. 169-170) “para ser considerado pessoa, deve-se cumprir três condições, 

em duplo turno, seguidamente – tríades, portanto. A primeira condição da tríade é a inteligência; a 
segunda, o sentimento e, a terceira, a consciência. Inteligência, isoladamente, não é suficiente, tanto 
que os computadores têm inteligência, em certo sentido, mas não são pessoas, pelo menos no atua 
estágio de seu desenvolvimento. A relação de conexão entre a inteligência e o sentimento também 
não é suficiente. Os animais podem ter, pelo menos até um certo grau, inteligência e sentimento, 
mas eles não são pessoas. [...] – consciência -, ou, mais precisamente, a auto consciência é 
definida pela reflexidade. 
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diante de regras impostas pelo INSS, que visam a proteção da criança e do 

adolescente, e diante a imposição do juízo fundada algo que não estaria escrito em 

lei. Desta forma, quando aplicada a máxima proporcionalidade do princípio da 

igualdade, restaria assim, garantida a dignidade da pessoa humana da indígena.  

 Se fosse aplicada o princípio da legalidade, estaria gravemente ferindo a 

dignidade da indígena ao não se atentar a cultura da Tribo Kaingang. Cabe ressaltar 

que o Estado, conforme apresentado por Alexy (2015) tem o dever prestacional de 

efetivar os direitos fundamentais, em especial os sociais, para que a pessoa tenha o 

mínimo de dignidade, independentemente da etnia, o que corrobora o princípio da 

igualdade.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo conteúdo abordado, pode-se concluir que desde a 

promulgação da Carta Magna no ano de 1.215, o principal foco dos direitos 

fundamentais desde aquela época, até os dias atuais, sempre foi garantir o mínimo 

de dignidade para cada um dos cidadãos. 

No decorrer histórico, os indígenas, com todas as suas peculiaridades 

também conseguiram firmar em lei, sua proteção. Porém, nem todo o ordenamento 

jurídico foi expressamente organizado para atentar as circunstâncias de cada tribo 

indígena existe no Brasil. Por isso, está instituído no artigo 231 da Constituição 

Federal, o princípio da igualdade. Desta forma, garantindo que os indígenas tenham 

suas peculiaridades respeitadas diante de cada lei, tratando-os como iguais. 

Referente ao caso da previdência indígena, tem-se que os indígenas serão 

identificados como segurados especiais, assim, possuindo o direito de solicitar 

benefícios previdenciários e dentre eles, o salário-maternidade. Os requisitos para 

adquirir os benefícios são a emissão de reconhecimento da FUNAI como indígena 

que trabalhe como artesão e utilize matéria-prima proveniente de extrativismo 

vegetal, ou o que exerça atividade rural individualmente ou em regime de economia 

familiar e faça dessas atividades o seu principal meio de vida e de sustento, além da 

comprovação da quantidade de meses trabalhados, em um período de 10 meses. 

Para as índias é garantido o salário-maternidade às seguradas por ocasião do 

parto, inclusive o natimorto, aborto não criminoso, adoção, ou guarda judicial para 
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fins de adoção, igual ocorre com as não-indígenas. Assim, seguem o plano 

previdenciário disposto na lei nº 8.213/1991 não há uma lei que siga cada 

peculiaridade das tribos indígenas no Brasil. 

Assim, atrelando a Teoria dos Direitos Fundamentas de Robert Alexy, o 

próprio elucida o princípio da dignidade humana como base de sua teoria, pois para 

ele a dignidade humana é a mãe dos demais princípios e das regras que decorrem 

dos mesmos. Sendo que, no caso da indígena Kaingang, ela só iria estar com a sua 

dignidade da pessoa humana devidamente instituída, se houvesse o 

reconhecimento da sua cultura, conforme a tribo Kaingang “regulamenta”. Sendo 

necessário, o Relator desmitificar toda a alegação feita pela Autarquia 

previdenciária.  

Importante ressaltar, que para Alexy, cada caso será avaliado em suas 

devidas disposições. Neste caso previdenciário, seguindo esse entendimento, as 

regras apontadas pela Autarquia previdenciária serão inválidas para todas as 

indígenas Kaingangs. Assim, permitindo-as a receber o salário-maternidade, 

independentemente da idade, desde que comprove o trabalho, assim, não lhes 

prejudicando por trabalhar sem idade permitida pela regra/lei. 

O Estado tem a obrigação de concretizar os Direitos Fundamentais Sociais, 

para que haja um mínimo existencial para cada pessoa. Assim, demonstrando que 

apesar de não haver previsão legal tratando diretamente da cultura indígena 

Kaingang, o princípio da dignidade de cada indivíduo deve prevalecer, como 

também, demonstrar a importância do artigo 231 para que haja igualdade entre 

todos os cidadãos.  
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A (IM)PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA JUDICIAL NO RECONHECIMENTO DE 

FALTAS GRAVES NA EXECUÇÃO PENAL À LUZ DAS GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 

 

Artur Batista Sousa26 
Carlos Humberto Naves Júnior27 

 

RESUMO 

A finalidade do presente artigo foi de avaliar a necessidade – ou desnecessidade – da 
realização de audiência de justificação em sede de juízo na hipótese de cometimento 
de falta disciplinar de natureza grave no processo de execução criminal, sob a 
perspectiva teórica das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de 
1988. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o 
reconhecimento da falta grave depende somente da instauração de procedimento 
administrativo disciplinar (PAD) em que seja garantida a oitiva e defesa técnica do 
apenado. A pesquisa realizada foi bibliográfica – doutrinária, legal e jurisprudencial – 
e os resultados demonstram que o procedimento administrativo disciplinar adota 
características de natureza inquisitória, enquanto as garantias constitucionais – 
especificamente, os princípios do devido processo legal, inafastabilidade da jurisdição 
e juiz natural – aparentam impor a participação jurisdicional efetiva na apuração e 
julgamento das faltas graves, de maneira que não se lesionem os princípios do 
contraditório e ampla defesa. 

 

Palavras-Chave: Execução Penal. Audiência de justificação. Faltas disciplinares 
graves. Procedimento administrativo disciplinar. Garantias fundamentais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ainda que o direito processual penal pátrio seja uma das vertentes jurídicas que 

mais é beneficiada pelas normas de tratados internacionais que dispõem sobre a 

temática dos direitos humanos, e este fato tenha reflexos na Execução Penal de nosso 

ordenamento jurídico, vê-se que o processo de execução das reprimendas em 

nosso país ainda sofre de uma deficiência normativa. Uma das razões pelas quais isto 

ocorre é que a Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210) é datada de 11 de julho de 1984 
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– ou seja, se originou ainda na vigência do regime militar. Por esta mesma razão, 

tem-se uma dificuldade latente de tradução e adaptação dos paradigmas de uma lei 

prolatada sob a vigência da Constituição de 1967, outorgada e de índole 

autoritária, para a Constituição de 1988, a qual se origina de uma concepção liberal 

do Estado brasileiro. Deve-se ressaltar que foi somente neste ano que exsurgiram as 

garantias fundamentais no ordenamento jurídico pátrio da forma como são 

atualmente compreendidas; destaca-se, entre elas, o conceito de dignidade da 

pessoa humana, que, conforme Gomes (2009, p. 221), “sem sombra de dúvida, é a 

base ou o alicerce de todos os demais princípios constitucionais penais. Qualquer 

violação a outro princípio afeta igualmente o da dignidade da pessoa humana”. 

Desta forma, como ressaltaria Nereu Giacomolli (2014, p. 12), “uma leitura 

convencional e constitucional do processo penal, a partir da constitucionalização 

dos direitos humanos, é um dos pilares a sustentar o processo penal humanitário”. 

Todavia, ainda que a Constituição Federal se apresente como um parâmetro 

ideal para a aplicação do direito processual penal, a execução da pena no Brasil 

encontra-se em estado de crise; há uma “violação massiva” dos direitos fundamentais, 

conforme o próprio Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 347 MC/DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio Mello, em que 

se reconheceu que o sistema penitenciário nacional se encontra em um “estado de 

coisas inconstitucional” (BRASIL, 2015). 

A solução, no entanto, conforme reconhecido pelo próprio STF, não depende 

somente do Poder Judiciário e das administrações prisionais, mas sim de uma ampla 

modificação da estrutura político-jurídica e social brasileira. Não obstante, isto não 

significa que a justiça criminal não possa atuar positivamente na resolução destes 

problemas. 

É cediço que a promulgação da Constituição Federal de 1988 se constituiu 

como um marco de transição de uma visão do apenado que o considerava como mero 

objeto de execução para uma em que este é efetivo sujeito processual (LOPES 

JUNIOR., 2007, p. 378). No entanto, de nada adianta tal revolução legal se a realidade 

da prática forense e penitenciária não se adaptar a este novo marco constitucional. 

Desta forma, o objetivo do presente artigo o de realizar uma leitura de um dos 

mecanismos instituídos pela Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) sob a 

perspectiva das garantias fundamentais. 
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O tema do procedimento para reconhecimento das faltas graves é um dos 

que sofrem desta supramencionada “deficiência normativa” da Execução Penal 

pátria. A escassez de dispositivos regulando a matéria e detalhando de maneira 

minuciosa o processo pelo qual a apuração e julgamento das faltas disciplinares 

deve acontecer origina concepções diferentes e conflituosas por parte da 

jurisprudência e doutrina – de um lado, há uma concepção jurisdicional-garantista e, 

do outro, uma concepção tendente à administrativização. Adotamos, portanto, como 

parâmetro para a resolução deste impasse os ditames princípios lógicos da 

Constituição Federal de 1988. 

Sendo assim, há de se delimitar o escopo de atuação de ambos Poder 

Judiciário e administração prisional na resolução deste problema; isto somente é 

possível pela análise doutrinária, da Lei de Execução Penal e também da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o 

tema. 

 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA EXECUÇÃO PENAL 

 

São direitos e garantias fundamentais as normas que estão previstas, no 

ordenamento jurídico pátrio, no bojo da Constituição Federal de 1988. Portanto, 

possuem a qualidade de norma constitucional, o que, em um sentido jurídico puro, 

implica afirmar que as demais normas (infraconstitucionais) devem se adequar às 

suas disposições. Todavia, nem toda norma constitucional é uma norma que expressa 

direito fundamental. Alexandre de Moraes (2018, p. 28) pontua que, embora não 

necessariamente restritas àquelas ali elencadas, são direitos fundamentais, no 

ordenamento jurídico pátrio, as normas previstas no Segundo Título da Lei Maior – 

tem-se, a partir daí, uma abordagem formal desta categoria. 

Ademais, os direitos fundamentais são meios de concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana, constituído como fundamento da República Federativa 

do Brasil no art. 1°, III, da Constituição Federal de 1988, segundo a doutrina de Ingo 

Wolfgang Sarlet (2012, p. 77). 

Por sua vez, a teoria neoconstitucionalista de Robert Alexy (2008) merece 

análise mais completa, visto que, além de realizar conceituação da natureza dos 

direitos fundamentais que é, a nosso ver, a mais adequada em razão da sua 
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interpretação sistemática do ordenamento jurídico, fornece método importante para 

a compreensão de como essa espécie normativa influencia as demais 

infraconstitucionais. 

Destarte, na teoria dos direitos fundamentais alexyana, a compreensão 

completa de sua dimensão apenas pode ser explicada por meio da realização da 

distinção entre regras e princípios, sem a qual não poderia “haver nem uma teoria 

adequada sobre restrições a direitos fundamentais [...], nem uma teoria suficiente 

sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico” (ALEXY, 2008, p. 86). 

Ambos os termos se referem a espécies normativas. Portanto, regras e princípios são 

razões para a formulação de juízos deônticos do dever-ser e são expressados, 

normalmente, em termos de dever, proibição e permissão (ALEXY, 2008, p. 87). 

A teoria alexyana tem os princípios em sua dimensão de “mandamentos de 

otimização”, ou seja, princípios seriam normas ordenadoras de que algo seja realizado 

na maior medida do possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes e 

são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados. (ALEXY, 2008, p. 

87). Por conseguinte, princípios expressam juízos axiológicos e são, em si, valores 

informadores do ordenamento jurídico (ALEXY, 2008, p. 88). Além disso, por si sós 

podem ser a razão de existência das regras. 

No entanto, por qual razão o fato de as normas fundamentais aparecerem em 

forma de princípio é relevante? A resposta é que, se na teoria alexyana, os princípios 

são invocados como mandamentos de otimização e que não se trata de normas que 

regem apenas poucas e determinadas hipóteses – como é o caso das regras –, e o 

fato de estarem insculpidos na Constituição lhes assegura hierarquia superior a outras 

normas, isso implica afirmar também que em todas as hipóteses do ordenamento 

jurídico os direitos fundamentais devem ser respeitados no maior grau possível, tendo 

em vista que sua incidência no sistema jurídico é virtualmente ilimitada. 

Outra distinção imprescindível a ser realizada diz respeito à diferença entre 

direitos e garantias fundamentais. A própria Constituição Federal realiza a 

diferenciação quando utiliza ambos os termos em seu Título II. O sentido de direito, 

nas palavras de Rui Barbosa (2010, p. 193), é a “faculdade reconhecida, natural, ou 

legal, de praticar ou não praticar certos atos”, enquanto a concepção de garantia – 

ou segurança – do direito é “o requisito de legalidade, que o defende contra a ameaça 

de certas classes de atentados de ocorrência mais ou menos fácil”. 
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Pode-se inferir, portanto, que garantias fundamentais são, nas palavras de 

Paulo Bonavides (2005, p. 526), “Um meio de defesa, se coloca então diante do 

direito, mas com este não se deve confundir”. Assim, trata-se de normas de natureza 

assecuratória, derivadas dos direitos fundamentais no sentido de que sua finalidade 

precípua é garantir que sejam resguardados. A exemplo, o caput do art. 5° resguarda 

“aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito [...] 

à liberdade [...]”, enquanto o inciso LIV do mesmo artigo o assegura ao dispor que 

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 

Não raro, no entanto, ainda de acordo com Rui Barbosa (2010, p. 194), o mesmo 

dispositivo legal enuncia o direito e a sua garantia. 

Cabe ressaltar que também as garantias fundamentais podem se manifestar 

na forma de princípios, como é a hipótese daquelas que serão analisadas 

posteriormente (devido processo legal, contraditório, ampla defesa, juiz natural e 

inafastabilidade da jurisdição). A razão de sua existência é, principal e evidentemente, 

a proteção da liberdade, esta sim um direito fundamental previsto no art. 5°, caput, da 

Lei Maior. 

Uma vez investigada a natureza das garantias fundamentais, passa-se a 

analisá-las em espécie. 

 

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

O princípio do devido processo legal é um dos princípios de abrangência mais 

ampla previstos na Constituição Federal. Do mesmo modo que a dignidade da pessoa 

humana, é comumente elevado ao patamar de “supraprincípio”, por conter, em si, 

diversas outras garantias principiológicas constitucionais (NEVES, 2011, p. 62). O 

devido processo legal está previsto no art. 5°, inciso LIV, da Lei Fundamental, na qual 

se lê que “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal”. A Constituição, todavia, não se encarrega de desenvolver o conceito, razão pela 

qual este deve ser estudado conforme a doutrina e a jurisprudência. 

Os processualistas Ferraz e Dallari (2007, p. 62) assim significam a 

terminologia adotada pela Constituição Federal: o termo “processo” se refere à 

“sequência de atos concatenados e encadeados em que todos os interessados 

tenham forças idênticas”; a utilização da expressão “legal” significa que “o aparato e o 
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procedimento hão de estar previamente estabelecidos em lei, inteiramente reverentes 

à axiologia constitucional pertinente”, enquanto que “devido” faz menção ao fato de 

que o processo legal deverá ser “eficiente, proporcional, transparente e isonômico 

no equacionamento da deflagração e do favorecimento das instâncias judiciais”. 

O devido processo legal não é aplicável apenas quando o indivíduo figura no 

polo passivo da relação processual, no entanto, mas também compreende o direito à 

ação. Na concepção de José Baracho (2008, p. 67), o direito referente à ação e defesa 

judiciais são assegurados por uma série de normas constitucionais que configuram o 

que se chama de devido processo legal – ou seja, um processo que deve ser justo e 

leal. 

Em consequência, pode-se afirmar que o devido processo legal, com seu status 

de princípio processual maior, abarca várias outras garantias que regem o processo, 

de acordo com Grinover (2006, p. 89) – entre eles, o contraditório e a ampla defesa, 

garantia do juiz natural, e inafastabilidade da jurisdição, bem como outras garantias 

que não serão objeto de estudo no presente trabalho, como a vedação de obtenção de 

provas por meios ilícitos ou a publicidade e o dever de motivação das decisões. 

O devido processo legal, destarte, deve ser considerado em um aspecto duplo: 

na sua dimensão material, age diretamente em função da proteção do direito 

fundamental à liberdade e, em sua dimensão formal, assegura as demais garantias 

a ele ínsitas (MORAES, 2013, p. 190). Na sua dimensão substancial, está ligado “a 

uma ideia de um processo legal justo e adequado, materialmente informado pelos 

princípios da justiça, com base nos quais os juízes podem e devem analisar os 

requisitos intrínsecos à lei” (CANOTILHO, 2000, p. 482). Isso implica, ademais, a 

limitação ao exercício do poder estatal no âmbito processual. 

Assim, para Grinover (2006, p. 90), o devido processo legal constitui, 

juntamente com o princípio do acesso à justiça, um dos grandes pilares do exercício 

da justiça em sentido material. 

É relevante ressaltar que as garantias do devido processo legal em seu sentido 

formal não dizem respeito apenas ao processo judicial, como também ao processo 

administrativo (GRINOVER, 2006, p. 89), desde que existam ou um acusado ou 

litigantes, conforme o art. 5°, LV, da Constituição Federal. 

A relevância do princípio do devido processo legal aplicado ao âmbito 

processual-penal é a de estabelecer a sua instrumentalização constitucional, nas 
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palavras do eminente doutrinador Aury Lopes Júnior (2017, p. 70) – a sua finalidade é 

atingir a “máxima eficácia dos direitos e garantias fundamentais, em especial da 

liberdade individual”. Assim sendo, o objetivo do due process of law no âmbito penal 

é, em conformidade com a Lei Máxima, submeter o processo à limitação de poder e 

garantir o indivíduo a ele submetido (LOPES JÚNIOR, 2017, p. 33). 

É importante ressaltar que a garantia de um devido processo legal se estende 

mesmo após a prolação da sentença condenatória penal, tendo em vista que, nos 

termos do art. 3° da Lei de Execução Penal “Aos condenados e ao internado serão 

assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. Destarte, tem- 

se a obrigação por parte dos órgãos envolvidos na execução de garantir também o 

contraditório e a ampla defesa. 

A manutenção dos direitos fundamentais na execução penal, entretanto, 

apenas é possível na hipótese de sua jurisdicionalização – ainda que a natureza da 

execução penal seja mista, ou seja, parcialmente administrativa tanto quanto é 

parcialmente judiciária e as garantias do devido processo legal, consoante o art. 5°, 

LIV, da Constituição Federal, se estendam também ao processo administrativo. Este 

tema, todavia, será objeto de análise do segundo capítulo. 

Conforme já se argumentou, a correta compreensão da aplicação do devido 

processo legal ao ordenamento jurídico apenas é possível a partir das garantias que 

dele são derivadas, razão pela qual estas serão doravante analisadas na forma dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

 

Na Lei Fundamental, o princípio do contraditório encontra previsão em seu 

art. 5°, inciso LV, o qual dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Hodiernamente, o princípio do 

contraditório figura no ordenamento jurídico de maneira tão evidente que a própria 

acepção atual do processo depende da existência do contraditório, nas palavras de 

Rangel Dinamarco e Pellegrini Grinover (2006, p. 177). O princípio determina a 

obrigatoriedade de se proporcionar a ambas as partes constituintes da lide o direito 

de serem ouvidas em processo administrativo ou judicial por parte do julgador. 
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Destarte, este princípio fundamenta a estrutura dialética do processo, ao 

estabelecer, na concepção de Aury Lopes Júnior (2007, p. 385), uma “disputa” 

disciplinada entre os polos processuais: o contraditório seria um método de 

confrontação da prova e comprovação a verdade, fundando-se em um conflito 

disciplinado e ritualizado entre partes opostas. 

O contraditório se apresenta, por conseguinte, como a manifestação do direito 

à participação na constituição da decisão do julgador, a qual seja de qualquer modo 

relevante à parte, mas também o direito de ser informado com relação a esta mesma 

decisão e aos atos processuais que a ela levam (LOPES JÚNIOR, 2007, p. 385). 

Por conseguinte, somente pela “parcialidade das partes” o juiz poderia corporificar a 

“síntese” (decisão) em um processo dialético. Portanto, as partes não teriam o papel 

de antagonistas, mas sim de “colaboradores necessários” – a ação combinada do 

interesse de ambos servindo na eliminação do conflito. 

O princípio do contraditório encontra sua origem no artigo X da Declaração Uni- 

versal dos Direitos Humanos (1948), o qual dispõe que toda pessoa tem direito, em 

condições de igualdade plena, a uma “justa e pública audiência” por parte de um 

tribunal com as características da imparcialidade e independência para decidir sobre 

seu direito e dever ou sobre os fundamentos de determinada acusação criminal. 

Desta forma, da previsão de uma “justa e pública audiência” por tribunal 

imparcial, pode-se inferir que a realização de audiência como ato processual de ordem 

meramente formal não é suficiente para cumprir o disposto no art. 5°, inciso LV, da 

Constituição Federal. Mostra-se necessário que o sujeito processual seja, de fato, 

ouvido, tendo em vista que o contraditório também compreende, até certa medida, no 

direito de influir no convencimento do órgão julgador (LOPES JÚNIOR, 2007, p. 385). 

Sendo assim, para que este direito seja cumprido, é necessário que à parte 

também seja conferido o direito à produção de provas – neste sentido, o contraditório 

é indissociável do princípio da paridade de armas previsto na legislação processual 

tanto civil quanto penal, tendo em vista que a equanimidade entre os sujeitos 

processuais se apresenta como pressuposto da possibilidade de defesa no processo. 

Isto é, para a consecução do contraditório torna-se indispensável a igualdade 

de tratamento entre as partes. 

Questão relevante diz respeito à aplicação do princípio do contraditório ao 

processo de execução criminal, em face da premissa de que o apenado já foi 
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condenado por sentença judicial na qual se pressupõe que tenham sido observadas 

todas as garantias processuais legalmente previstas. Todavia, como a Lei de Execução 

Penal estabelece claramente que “ao condenado e ao internado serão assegurados 

todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei” (art. 3°), esta discussão nos 

parece inócua. 

Ademais, a Lei de Execução Penal prevê vários eventos no transcurso da 

execução da pena, submetendo-os à apreciação do Poder Judiciário, a exemplo do 

art. 66. Essas situações incidentes, na lição de Lopes Júnior (2007, p. 380), conduzem 

a uma atividade cognoscitiva do direito do apenado por parte do juiz que, 

posteriormente, se torna decisória. Ora, se a atividade do órgão jurisdicional é inerte, 

ou seja, é dependente da suscitação das partes para que opere, e havendo relação 

jurídico-processual entre estas, o contraditório se torna indispensável, consoante o 

dispositivo constitucional que prevê o princípio. 

A garantia fundamental da ampla defesa pode ser estabelecida em dois planos 

de natureza distinta (LOPES JÚNIOR, 2007, p. 386); desdobra-se no direito à defesa 

técnica – ou seja, defesa realizada por outrem – e no direito à autodefesa. Aquele 

primeiro é referente à assistência de pessoa com “conhecimento teórico-jurídico”; 

assim, traduz-se na possibilidade de ter seus interesses defendidos por advogado 

ou defensor em geral, desde que devidamente habilitado para tal. Portanto, para 

Aury Lopes Júnior (2007, p. 388), “a defesa técnica é considerada indisponível, pois, 

mais que uma garantia, é uma condição da paridade de armas, imprescindível para 

a concreta atuação do contraditório”. 

Já a possibilidade de autodefesa determina a possibilidade de que a parte 

defenda a si mesmo positiva ou negativamente (LOPES JÚNIOR, 2007, p. 386); 

assim, tem o direito de omitir-se sem que se valore de maneira prejudicial o seu 

silêncio, mas também de agir, sendo ouvido em seu próprio benefício. Para que esta 

oitiva ocorra, é imprescindível, como já arguido, o direito à audiência. 

À garantia constitucional no ordenamento jurídico pátrio corresponde o art. 8°, 

§2°, alínea ‘d’, da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), dispondo-se 

que o acusado tem direito de “defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um 

defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu 

defensor [...]”. 
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Infere-se, portanto, que o direito à audiência é central na problemática da 

satisfação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem 

como à sua incidência no processo penal, haja vista que é o mecanismo processual 

de que dispõe a lei para que a parte seja, de fato, ouvida. Esta problemática, ademais, 

perpassa necessariamente à questão de jurisdicionalização da execução criminal; 

necessários a esta análise são os princípios constitucionais do juiz natural e da 

inafastabilidade da jurisdição (apreciação de lesão ou ameaça a direito por parte do 

Poder Judiciário), os quais serão estudados conforme sua manifestação no âmbito da 

execução penal no Direito brasileiro. 

 

JURISDICIONALIDADE DA EXECUÇÃO PENAL À LUZ DAS GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 

 

A Constituição Federal prevê, no art. 5º, inciso XXXV, que “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; no inciso XXXVII do 

mesmo artigo, que “não haverá juízo ou tribunal de exceção”, e, ademais, no inciso 

LIII, que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente”. 

Os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do juiz natural 

regulam a maneira pela qual ocorrerá a apreciação por parte do Estado de lesão ou 

ameaça a direito, e como as demais causas serão processadas. Isto implica afirmar 

que estes princípios definem a competência, uma vez que esta é se refere à limitação 

do poder de julgar, isto é, do poder-dever jurisdicional (LOPES JÚNIOR, 2019, p. 156). 

Inicialmente, a inafastabilidade da jurisdição mais comumente se traduz na 

garantia de acesso universal ao Poder Judiciário, o qual “não pode deixar de atender 

a quem venha a juízo deduzir uma pretensão fundada no direito e pedir solução para 

ela” e também vincula o Juiz, ao determinar que não pode se escusar de proferir 

decisão processual (GRINOVER, 2006, p. 153). 

Na lição de Lopes Júnior (2007, p. 380), a implicação principal do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição é de que, na hermenêutica garantista do ordenamento 

jurídico, o juiz adota a função de garantidor, o qual não deve ficar inerte em relação à 

violação ou ameaça de violação aos direitos fundamentais emanados 

constitucionalmente, ao contrário do anterior modelo positivista. 
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No entanto, a garantia de que a jurisdição não seja afastada da apreciação dos 

casos não se limita apenas à provocação do aparato judicial por parte do indivíduo, 

como também implica no direito subjetivo da parte em receber uma tutela jurisdicional 

efetiva – i.e., um conjunto de deveres, ônus e direitos que se prolonga por todo o 

processo, compreendido este como um instrumento de proteção ao direito material 

(MARINONI, 2011, p. 227). 

O princípio do juiz natural, por sua vez, está intimamente ligado ao princípio 

anterior, assegurando a impossibilidade de privação de julgamento por parte de juiz 

independente e imparcial, selecionado por meio das normas constitucionais e 

infraconstitucionais (isto é, por parte de um juiz competente). O que significa, no 

entanto, a previsão de um juiz natural? Conforme pontua Adelino Marcon (2004, p. 

168), “Natural (como querem os franceses, entre outros) ou Legal (como querem os 

alemães, entre outros) são adjetivos de um Juiz já possuidor de Jurisdição, ou seja, 

de Poder decorrente de fonte constitucional”. 

Desta forma, tendo em vista que se trata de norma de dimensão constitucional, 

o princípio que garante o estabelecimento de um juiz natural no julgamento da lide 

não se configura apenas como mero atributo do órgão julgador, mas também como 

pressuposto de sua existência. Por sua vez, a incidência deste princípio também é 

pressuposto da imparcialidade da jurisdição (MARCON, 2004, p. 168), ao estabelecer 

normas que coloquem o indivíduo em situação de igualdade como parte, perante o 

órgão julgador. 

Aury Lopes Júnior (2019, p. 66) assevera que a garantia constitucional do juiz 

natural possui três dimensões distintas: uma de que somente o órgão instituído 

constitucionalmente poderá exercer jurisdição, outra de todo tribunal deverá ser 

instituído previamente ao fato que enseja o julgamento e processamento, e ainda outra 

que diz respeito à ordem taxativa de competência dos juízes pré-constituídos. 

Cada hipótese, pois, deverá ser apreciada unicamente por apenas um órgão 

de jurisdição, não obstante diversos órgãos possam, de modo eventual, participar do 

processo, em oportunidades diversas. Deste modo, a competência “é exclusiva de 

quem a detém e excludente dos demais, tudo de modo a se chegar, a partir dos 

critérios de sua distribuição, a um juízo único para o ato processual – ou atos –, ou 

seja, o juiz natural” (MARCON, 2004, p. 168). Esta questão, como se verá mais à 
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frente, é de extrema relevância para a execução penal, onde há a cooperação de 

órgãos de diferentes esferas para a consecução de seus fins. 

Na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica, 1969), ambas as garantias estão presentes no artigo 8º, parágrafo 1, a seguir 

transcrito: 

 

Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 
de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

 

Neste ponto se pode visualizar que ambos os princípios estão 

interconectados e operam sistematicamente: a inafastabilidade da jurisdição garante 

o acesso ao Poder Judiciário, enquanto o princípio do juiz natural determina que o 

julgamento se dê por órgão competente, independente e imparcial, em todas os 

seus quesitos; estabelece, portanto, a dimensão material do órgão que exercerá a 

jurisdição. 

No entanto, é imperioso conceituar a categoria jurídica da jurisdição, tendo 

em vista que é o meio precípuo através do qual ambos os princípios operam. Na 

lição de Pellegrini Grinover (2006, p. 83), a jurisdição é uma das funções estatais por 

meio da qual ocorre a substituição de interesse conflitantes com o escopo de se 

alcançar a atuação volitiva do direito objetivo, seja pela expressão autoritária do 

preceito jurídico, seja concretizando o estabelecido pelo preceito jurídico. Mais 

especificamente na seara penal, a jurisdição é o poder exclusivo de apurar a violação 

de direito com o fim de ser declarada a vontade legislativa, bem como a “aplicação 

coativa das consequências cominadas para a infração ou as medidas destinadas a 

preveni-la” (MARSICO, 1987, p. 44). 

Especificamente no processo penal, a compreensão de ambos os princípios é 

de alta relevância para a compreensão das questões controvertidas sobre a sua 

natureza – em especial, a dicotomia que diz respeito à natureza do processo de 

execução criminal (PEC) – teoria administrativista contra teoria jurisdicional – e de sua 

estrutura no que diz respeito aos sujeitos que o compõem e as funções que 

desempenham – acusatório contra inquisitório. 
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NATUREZA DA EXECUÇÃO PENAL E NECESSIDADE DE 

JURISDICIONALIZAÇÃO 

 

Há controvérsia histórica entre diferentes concepções doutrinárias acerca da 

própria natureza da execução penal no ordenamento jurídico pátrio – uma das 

correntes, representada pela doutrina de Adhemar Raymundo da Silva (1957), postula 

que a execução da pena é atividade administrativa. A outra corrente doutrinária, 

representada por Ada Pellegrini Grinover (2006) defende uma teoria mista da 

execução penal – parcialmente jurisdicional e administrativa. Há ainda uma terceira 

corrente doutrinária, esta representada por Aury Lopes Júnior (2007, p. 380), que 

prega a imposição de uma natureza inteiramente jurisdicional à execução, haja vista 

que a aplicação dos mecanismos constitucionais responsáveis pelo resguardo dos 

direitos fundamentais é inteiramente dependente do sistema jurisdicional. 

Para Albuquerque Prado (1954, p. 162), a função da administração é 

fundamentalmente diferente da função jurisdicional pois, na primeira, o administrador 

age espontaneamente – sem ser provocado –, adota medidas preventivas para evitar 

a violação da lei e, por fim, cria novas situações jurídicas. O juiz, ao contrário, apenas 

pode atuar posteriormente à violação da lei e assegura situação jurídica pré-existente. 

Desta forma, para cada um destes sistemas equivale uma determinada 

concepção do apenado, na lição de Salo de Carvalho (2008): no administrativo, o 

apenado é considerado não sujeito, mas mero objeto de execução e, portanto, não 

pode ser titular de direitos e obrigações. Os benefícios conferidos pelo Estado são, 

destarte, nesta concepção, meras liberalidades no exercício do jus puniendi, ou seja, 

concedidos unilateralmente. 

Na concepção administrativista o Estado, por meio do processo de execução 

criminal, agiria como um poder soberano para a realização do interesse próprio: a 

pretensão executória da reprimenda. Destarte, não haveria, a característica da 

imparcialidade, nem da inércia ou substitutividade, tendo em vista que, conforme 

Grinover (2001, p. 151), “quando a Administração Pública pratica ato que lhe compete, 

é o próprio Estado que realiza uma atividade relativa a uma relação jurídica de que é 

parte, faltando, portanto, o caráter substitutivo”. Pode-se verificar, deste modo, 

elementos inquisitoriais na teoria administrativista (ROIG, 2014, p. 104). 
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No sistema jurisdicional, ao contrário, o recluso é sujeito de direitos, uma vez 

que a jurisdição implica a existência de uma relação jurídico-processual na qual o 

Estado e o apenado respectivamente compõem os polos ativos e passivo. Portanto, 

torna-se possível a incidência das normas assecuratórias fundamentais no bojo do 

processo de execução – conforme já se viu, em especial, os princípios do contraditório 

e da ampla defesa. 

A própria Lei de Execução Penal foi criada sob o enfoque da jurisdicionalidade, 

conforme pode-se inferir do décimo tópico de sua exposição de motivos (BRASIL, 

1984), no qual se reconhece que foi vencida a crença histórica da administratividade 

da execução da pena. A adoção da teoria da jurisdicionalidade do direito da execução 

penal ensejou o art. 194 da Lei n. 7.210/84, o qual explicitamente afirma que “O 

procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, 

desenvolvendo-se perante o Juízo da execução”. 

Na lição de Norberto Avena (2018, p. 27), isto implica afirmar que a intervenção 

do juízo não se esgota com a o trânsito em julgado da sentença proferida no processo 

de conhecimento, ou seja, sua atuação não é administrativa, mas sempre deve-se 

aplicar as garantias da ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, 

imparcialidade, etc. Mostra-se imprescindível, portanto, a judicialização do direito 

penitenciário (CARVALHO, 2008, p. 225), uma vez que é o único modo para que se 

adaptem os paradigmas do direito penal e do direito processual penal – com seus 

critérios exclusivamente jurisdicionais – para a esfera executória. 

A doutrina ressalta que a constitucionalização da execução penal é 

inteiramente dependente de sua jurisdicionalidade, pois somente deste modo pode- 

se consagrar a isonomia do apenado e as garantias processuais. Assim, “a própria 

acepção de jurisdição demanda a existência de um contraditório entre as partes, o 

desempenho da ampla (e técnica) defesa e a emanação de um provimento imparcial 

e processualmente correto” (ROIG, 2014, p. 105). 

Destarte, para Agostinho Beneti (1996, pp. 6-7), não haveria rigor em 

assegurar a imparcialidade apenas no trâmite e julgamento da acusação no processo 

de conhecimento sem garantir ao mesmo tempo esta mesma imparcialidade no 

processo de execução, uma vez que “a pena vive na execução”. A imparcialidade da 

jurisdição, pois, é o elemento através do qual o direito do sentenciado – à liberdade – 

é colocado em equivalência com a pretensão punitiva. Na lição de Aury Lopes Júnior 
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(2007, p. 380), “a efetividade do sistema de proteção insculpido na Constituição está 

em grande parte pendente da atividade jurisdicional, principal responsável por dar ou 

negar a tutela dos direitos fundamentais”. 

A atividade desenvolvida no âmbito da execução penal origina diversas 

peculiaridades relativas à da separação das funções cabíveis aos órgãos 

administrativos e ao Judiciário. A exemplo, o artigo 47 da Lei de Execução Penal 

dispõe que o “poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será 

exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares”. Na 

hipótese das faltas graves, no entanto, de acordo com o parágrafo único do artigo 48, 

“a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 

125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei”. 

Portanto, pode-se concluir que a execução penal é atividade de caráter 

jurisdicional desenvolvida por meio da cooperação de determinados órgãos aos quais 

competem diferentes tarefas – aos administrativos, especialmente a expiação da pena 

e exercício do poder disciplinar, uma vez que a administração prisional é o órgão 

melhor aparatado para desenvolver tais misteres, enquanto ao Poder Judiciário 

compete o desenvolvimento processual por si só, bem como a apreciação dos 

incidentes processuais que porventura ocorram no cumprimento da reprimenda. 

 

SISTEMA ACUSATÓRIO VERSUS SISTEMA INQUISITIVO NA EXECUÇÃO 

PENAL 

 

Os sistemas processuais passíveis de serem adotados no ordenamento jurídico 

são classificados entre sistema acusatório e sistema inquisitório, a cada um destes 

sistemas correspondendo determinadas características e um princípio unificador. 

Segundo Salo de Carvalho (2007, p. 420), ao modelo acusatório pertence a 

característica do posicionamento passivo do juiz – seja naquilo concernente ao 

impulso do processo ou à gestão/instrução probatória. 

Ademais, pontua José Antônio Barreiros (1981, p. 12) que, no sistema 

acusatório, há a possibilidade de que o juiz seja representado por assembleia ou corpo 

de jurados populares; o juiz torna-se, ademais, árbitro desprovido de iniciativa na 

atividade investigativa; a ação deve ser pública ou de competência do ofendido, no 

caso dos delitos de ação privada; de regra, o processo deve conter em si os elementos 



 

163 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

da oralidade, publicidade e respeito ao contraditório; o convencimento do órgão 

julgador em relação às provas deve ser de livre valoração; a sentença deve culminar 

em coisa julgada e, por fim, a regra nas medidas cautelares deve ser a liberdade. 

Além disso, uma característica essencial à configuração do sistema processual 

acusatório é o distanciamento absoluto entre as funções da acusação, defesa e 

julgamento, às quais corresponde um único sujeito processual, de forma exclusiva 

(TORNAGHI, 1957, p. 465). 

Na antípoda do modelo acusatório, no sistema inquisitivo o juiz pode proceder 

de ofício com relação à instrução probatória – a gestão do material probante confiada 

exclusivamente ao magistrado, desde sua investigação, valoração e juízo de 

admissibilidade, se configura como uma das suas características principais (GESU, 

2014, p. 32). Tem-se, portanto, neste sistema um princípio unificador de natureza 

inquisitiva (CARVALHO, 2007, p. 422). 

Apesar de sua configuração ideal sugerir a adoção da forma escrita e sigilosa, 

o real elemento caracterizador do sistema processual inquisitorial, no entanto, como 

assevera Hélio Tornaghi (1957, p. 465) é a concentração das funções de investigação, 

acusação, defesa e julgamento ao mesmo órgão julgador, seja ele juiz ou Tribunal. 

Parte da doutrina, representada por Nucci (2007), defende a existência de um 

modelo misto, o qual reuniria a característica de ambos os sistemas, em razão do 

argumento da impossibilidade de ter-se um sistema puro. O ordenamento jurídico 

pátrio, segundo este entendimento, se enquadraria nesta definição, segundo a qual a 

Constituição teria indicado no sentido da adoção de um sistema acusatório, mas o 

Código de Processo Penal, promulgado em 1941, indicaria em sentido diverso, com 

permissão de que o Poder Judiciário atuasse de maneira inquisitória. 

A hipótese da existência de um sistema processual híbrido é rechaçada, no 

entanto, tendo em vista que o princípio unificador de cada um dos modelos que o 

configura. Assim, conforme lição de Salo de Carvalho (2007, p. 422), há a 

possibilidade de haver determinadas práticas inquisitoriais em sede de um modelo 

acusatório, mantendo-se, no entanto, o sistema acusatório, enquanto o contrário 

também é verdadeiro. O ponto relevante é que não haja descaracterização do núcleo 

fundamental do sistema processual – do seu princípio unificador, como já aduzido. 

Aury Lopes Júnior infere (2007, p. 381) que o processo de execução exige que 

o juiz seja “um juiz de garantias e não um juiz inquisidor”, sob pena de desvirtuamento 
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dos preceitos constitucionais do juiz natural e do contraditório e ampla defesa. 

Dessarte, está-se diante da principal função jurisdicional – a da solução do conflito por 

parte do Poder Judiciário apenas quando este é invocado para tal, compreendendo 

também os incidentes de execução e as demais pecularidades que ocorram no 

transcurso do cumprimento da reprimenda. 

Ademais, a centralidade do juízo na execução penal também conduz 

obrigatoriamente à possibilidade de participação do condenado no transcurso do 

cumprimento da reprimenda, podendo influir (pessoalmente ou por meio do defensor) 

na formação da convicção judicial – a qual é uma característica do princípio 

constitucional do contraditório. 

Ainda, de acordo com Norberto Avena (2015, p. 36), a estrutura acusatória do 

processo é o que possibilita que o procedimento seja desenvolvido em contraditório 

real, o qual pode ser identificado pela posição subjetiva simétrica das partes, bem 

como a paridade substancial entre si, as quais se traduzem na possibilidade de diálogo 

não-episódico e de exercício de um conjunto de “controles, reações e escolhas” 

(GOMES FILHO, 1985, p. 41). 

Para que esta participação do apenado em condições de paridade ocorra, 

todavia, ressalta Geraldo Prado (2007, p. 411), que, além do órgão julgador existir em 

uma posição imparcial, mostra-se imperativo que se assegure o contato pessoal entre 

o sentenciado e o juiz, a qual apenas poderia ser propiciada devidamente na hipótese 

da predominância da forma oral do procedimento – ou seja, da efetivação da 

audiência. Mister relembrar que o direito à audiência é cristalizado também por meio 

das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. 

Portanto, é possível concluir-se que a Carta Magna de 1988 tem o fim de 

adoção do sistema acusatório para o processo penal, embora não o tenha assumido 

expressa, mas somente implicitamente. No entanto, a doutrina hodierna indica no 

sentido de que, frequentemente, apesar da carga valorativa emanada da Constituição, 

a praxe forense e a estrutura normativa da Execução Penal acabam por adotar a 

sistematicidade inquisitória, em razão de não possuirem a instrumentalidade mínima 

para a garantia dos direitos fundamentais do apenado (BARATTA, 1993, p. 52). 
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A (IM)PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO 

DE FALTAS GRAVES 

 

Por fim, a questão principal trata sobre a realização das audiências de 

justificação na hipótese do sentenciado que comete falta disciplinar de natureza grave 

na execução penal – mais especificamente, sobre a questão controvertida da 

necessidade ou não da realização de sua oitiva. 

Assim que o apenado é submetido à prisão ou tem imposta pena restritiva de 

direitos, e, ocorrendo a expedição da guia de recolhimento, destarte iniciando-se o 

processo de execução criminal, o sentenciado torna-se sujeito da disciplina carcerária, 

consistindo esta na “colaboração com a ordem, na obediência às determinações das 

autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho” (artigo 44 da Lei de 

Execução Penal). O poder disciplinar é exercido por meio da administração prisional, 

nas penas privativas de liberdade, assim como preceituado pelo art. 47 da Lei de 

Execução Penal e, no caso das penas restritivas de direito, é exercido pela autoridade 

administrativa a que o sentenciado esteja submetido (art. 48 da LEP). 

O ordenamento jurídico pátrio convencionou chamar às violações dos deveres 

em sede de execução penal como faltas disciplinares. Estas estão subdividas em três 

diferentes tipos, e a cada qual a Lei de Execução Penal atribui diferentes sanções, 

todas equivalentes à gravidade da violação; assim, tem-se as faltas disciplinares de 

natureza leve, média e grave, previstas no art. 49 da LEP, sendo que para que se 

caracterizem as faltas disciplinares graves, estas devem estar taxativamente 

enumeradas na Lei n. 7.210/84, sob pena de violação do princípio da reserva legal, 

o qual, além de sua aplicabilidade na seara da ação penal, também se manifesta na 

fase de execução, conforme lição de Marcão (2012, p. 56). 

Destarte, as faltas disciplinares de natureza grave estão enumeradas 

exclusivamente nos artigos 50 a 52 da Lei n. 7.210/1984 e incluem a fuga, a incitação 

ou participação em movimento de subversão à ordem ou à disciplina, e a prática de 

crime doloso no transcurso da execução. 

Assevera Norberto Avena (2014, p. 86) que nas faltas graves, consoante o 

art. 48, parágrafo único, da LEP, “a autoridade representará ao juiz da execução para 

os fins dos arts. 118, I, 125, 127, 181, §§1º, d, e 2º, desta lei” – diferentemente das 

faltas leves e médias, as quais são inteiramente punidas no âmbito da administração 
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prisional. Ademais, a Lei de Execução Penal prevê determinadas sanções aplicáveis 

a cada espécie de falta disciplinar, segundo o critério de gravidade. Segundo o artigo 

53 da Lei n. 7.210/84, as espécies de sanções disciplinares aplicáveis em espécie são 

a advertência verbal, repreensão, suspensão de direitos, isolamento na cela e 

inclusão no regime disciplinar diferenciado. 

Ocorre, entretanto, que a prática de falta grave por parte do indivíduo acarreta 

outras consequências que extrapolam a seara meramente penitenciária, razão pela 

qual o art. 48 da LEP prevê que, nestes casos, a autoridade deverá representar ao 

juiz da Execução para a imposição de determinadas sanções por parte do juízo. 

Consistem elas em sujeição do cumprimento de pena à forma regressiva – regressão 

de regime (art. 118, I), revogação do benefício de saída temporária (art. 125), 

revogação de até 1/3 (um terço) do tempo de pena remido (art. 127), e reconversão 

da pena restritiva de direito em reprimenda privativa de liberdade (art. 181, §1º). A 

prática de falta grave, por entendimento jurisprudencial, ainda pode ocasionar a 

interrupção do marco inicial para a concessão dos benefícios previstos em lei 

(progressão de regime, livramento condicional, etc.), de acordo com a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2011). 

Não obstante, é imperativo ressaltar que as faltas graves acabam por habilitar 

retribuições não formal, mas materialmente penais, de acordo com a lição de Salo de 

Carvalho (2007, p. 225), pois sua imposição tem reflexo direto no direito fundamental 

à liberdade do sentenciado – neste ponto, deve-se relembrar que este direito não é 

completamente suprimido pela sentença penal condenatória, mas sim apenas 

relativizado, tendo em vista a adoção da forma progressiva do cumprimento da 

reprimenda (art. 112 da LEP), com três diferentes regimes (art. 33, §1º, ‘a’, ‘b’, e ‘c’, 

do Código Penal), cada qual ampliando a liberdade do sentenciado. Assim, “Com 

efeito, todo dispositivo legal que detenha a potencialidade direta de ampliar ou 

restringir a liberdade do cidadão deve receber todos os efeitos garantidores das 

normas penais propriamente ditas” (ZENKER SCHMIDT, 2007, p. 256). 

Portanto, havendo identidade entre a prática de falta grave, em conjunto com 

regressão de regime, e a prática de fato tipificado como crime, em conjunto com 

aplicação da reprimenda na sentença penal condenatória, obtém-se como corolário 

lógico que as mesmas garantias penais (legalidade, anterioridade, etc.) aplicáveis à 

ação penal também devem incidir na execução da pena. 
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AS FALTAS GRAVES E A OITIVA JUDICIAL 

 

Em recapitulação, a controvérsia sobre o meio pelo qual ocorre a apuração e 

julgamento de faltas graves é oriunda da inexistência de menção expressa de um 

procedimento de natureza especificamente administrativa na Lei de Execução Penal, 

bem como a inexistência de menção expressa sobre a necessidade de oitiva judicial; 

a Lei de Execução Penal, no artigo 118 – o qual versa especificamente sobre a 

regressão de regime, e não sobre as faltas graves em geral –, §2º, menciona tão 

somente que o condenado “deverá ser ouvido previamente”, sem detalhar com 

minúcias o processo. 

Sobre o tema, o eminente doutrinador Norberto Avena (2018, p. 260), entende 

ser imprescindível a designação de audiência de justificação e oitiva do sentenciado 

antes da decisão especificamente acerca da regressão do regime prisional, não 

apenas nos casos de prática de crime doloso ou falta grave, como também no caso 

do condenado em regime aberto que frustra os fins da execução ou que se omite no 

pagamento da pena pecuniária imposta em simultaneidade com a pena privativa de 

liberdade. 

Todavia, a questão é mais abrangente do que este entendimento, tendo em 

vista que, o STJ não entende pela impossibilidade de sua realização, exatamente por 

força do art. 118, incisos I e II, §2º, da Lei n. 7.210/84, para os fins de regressão de 

regime. É a tese que se extrai ainda do supramencionado REsp 1.378.557, em que 

Ministro-relator entendeu que a audiência de justificação realizada na oportunidade 

era desnecessária em razão de o sentenciado estar cumprindo pena já no regime 

fechado, sendo impossível outra regressão (BRASIL, 2013). 

No entanto, embora entendendo possível a sua realização, o Superior Tribunal 

de Justiça entende que a audiência de justificação – e, em consequência, a oitiva do 

apenado perante o Juízo da Execução – é prescindível para o reconhecimento de falta 

grave, em geral, bastando tão somente a instauração em procedimento administrativo 

disciplinar: 

 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. 
CONFIGURAÇÃO: ART. 50, VI, C/C ART. 39, II E V, DA LEP. APURAÇÃO 
MEDIANTE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. 
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INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E 
CONTRADITÓRIO. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL 
MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. Este Tribunal possui 
orientação no sentido ser 'desnecessária a realização de audiência de 
justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta 
disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, 
ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação 
da defesa técnica' (BRASIL, 2015). 

 

Apesar de se admitir a inexistência de qualquer previsão legal no sentido de 

instaurar procedimento disciplinar em juízo, a doutrina de Andrei Zenker Schmidt 

(2007, pp. 263) ressalta que “o principal efeito da constitucionalização do processo 

disciplinar, contudo, deve ser o reconhecimento de sua natureza jurisdicional”, 

ressaltando a pertinência de que eventual projeto de lei versando sobre direito de 

execução penal determine a tramitação de processo disciplinar em juízo, perante a 

Vara de Execução Penal, garantindo-se a participação do Promotor de Justiça, bem 

como do advogado de defesa, além de prever a prática de outros atos imprescindíveis 

ao esclarecimento da conduta faltosa, da sua culpabilidade e ilicitude. 

Outro efeito, pois, da instituição de um procedimento judicial para o 

reconhecimento das faltas graves é a possibilidade de efetiva participação do 

Ministério Público como parte autora do processo de execução criminal, tendo em 

vista que sua função delegada pela Lei de Execução Penal é, atualmente, bastante 

adstrita à qualidade de fiscalizador do cumprimento da reprimenda, dentre outras 

funções minoritárias (CAVALCANTI, 2007, p. 351). Assim, a função do órgão de 

acusação no PEC deve ser a de invocar a jurisdição para decidir acerca dos incidentes 

de execução – em especial, aqueles que afetem direitos fundamentais e/ou agravem 

a condição do sentenciado (LOPES JÚNIOR, 2007, p. 381), como ocorre no caso 

dos PADs. 

A instituição do sistema acusatório de forma efetiva não depende somente de 

se entender que a atividade da jurisdição deve ser imparcial e substituir à vontade das 

partes, mas também de conferir meios efetivos de participação de todos os sujeitos 

processuais na formação da decisão do juízo da Execução. É somente deste modo 

que o contraditório e a ampla defesa podem ser respeitados de maneira integral 

(PRADO, 2007, p. 411). 

No entanto, enquanto isto não ocorre, a solução mais adequada à 

jurisdicionalização do processo disciplinar na execução penal é ter o procedimento 

administrativo não como forma principal de apuração das infrações disciplinares 
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graves, mas, admitindo a sua natureza inquisitorial, utilizá-lo como forma de 

“procedimento informativo, assim como o é o Inquérito Policial em relação à ação 

penal em si” (ZENKER SCHMIDT, 2007, p. 264), submetendo-o ao crivo do juiz, que 

requererá nova oitiva judicial do acusado da prática de falta grave, com a possibilidade 

de produção probatória. 

Assim sendo, o ordenamento jurídico pátrio já dispunha de meios que, na 

ausência de um procedimento judicial específico para a apuração das faltas graves, 

suprimissem a inquisitorialidade do atual processo pelo qual as sanções são aplicadas 

às infrações disciplinares graves cometidas. 

A audiência de justificação tem o condão de cumprir com esta finalidade. 

Relembrando o artigo X da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 

segundo o qual toda pessoa tem direito, em condições de paridade, a uma justa e 

pública audiência por parte de tribunal com as características de independência e 

imparcialidade, para decidir sobre direitos e deveres ou sobre os fundamentos de 

qualquer acusação de natureza penal que contra ela recaia, concomitantemente 

aplicado com o art. 5º, inciso XXXV, da CF, que impõe a participação do Poder 

Judiciário todos os atos que têm o condão de lesionar ou ameaçar direitos – 

especialmente os de natureza fundamental, a sua realização aparenta ser 

perfeitamente consonante com os preceitos constitucionais e com as normas 

internacionais de Direitos Humanos. 

Por conseguinte, podemos concluir que, na ausência de menção expressa na 

LEP a um procedimento disciplinar especificamente judicial, a audiência de 

justificação deve suprir esta lacuna, em homenagem à jurisdicionalização da 

Execução Penal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando-se as dificuldades enfrentadas por aqueles que operam o 

sistema de justiça penal pátrio na atualidade – compreendendo este não somente os 

órgãos julgadores e administrativo do Poder Judiciário em si, como também os demais 

órgãos participantes, a tarefa de adequar a realidade prática às normas estatuídas 

pela Constituição Federal de 1988, parâmetro ideal de aplicação do Direito, não é 

simples, porquanto as condições estruturais nem sempre permitem que isto ocorra. 
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Sendo assim, não é descabido afirmar que a própria hermenêutica da 

Constituição Federal depende das condições concretas e da realidade socia. É por 

isso que determinadas normas constitucionais são definidas como normas 

programáticas; isto é, normas que determinam diretrizes que os órgãos públicos 

devem seguir na consecução de um fim (PIMENTA, 1999, p. 173), efetivando-se 

certos direitos na reserva do possível. 

O tema que foi tratado neste artigo é um dos exemplos em que a Lei de 

Execução Penal se mostra aquém do necessário em dois sentidos: por não ter 

detalhado suficientemente os procedimentos e por sua inadequação com relação às 

garantias fundamentais. Isto, já se afirmou, é explicável por sua anterioridade à Carta 

Magna de 1988 e, ainda que a promulgação da Lei n. 7.210/84 tenha se dado com um 

enfoque jurisdicional, de acordo com sua exposição de motivos, ainda assim possui 

tendências administrativistas, a exemplo do PAD, de natureza inquisitória. 

Os tribunais, portanto, têm aplicado o direito no sentido de preencher as 

lacunas normativas. Ocorre que a ausência de menção expressa na legislação 

dificulta o processo de uniformização da jurisprudência, razão pela qual a praxe 

judiciária na realização da audiência de justificação e do procedimento administrativo 

disciplinar é variável no território nacional. 

Em conclusão, é certo que, na ausência do Poder Legislativo na regulação 

destas matérias, continuará cabendo aos operadores do Direito conferir à Lei os 

mecanismos necessários para a efetivação dos direitos fundamentais. 
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A IMPORTÂNCIA DA PERÍCIA CRIMINAL NA COMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS 

DA PROVA NOS CRIMES CONTRA A VIDA 

 

Bruna Macali da Rosa28 
Carlos Humberto Naves Junior 29 

 

RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo estudar os aspectos relacionados à perícia criminal, a 
importância do tratamento dos elementos de prova devido a sua relevância para a 
solução de crimes contra a vida. A relevância científica do estudo configura-se por 
um estudo bibliográfico baseado em artigos científicos, livros e publicações 
impressas ou disponibilizadas por meio eletrônico. Caracteriza um tema em 
crescimento quando revela uma realidade pouco comentada, tratar da importância 
da perícia criminal, onde a prova pericial é uma modalidade de prova técnico-
científica, portanto tendo maior relevância em relação às outras provas do processo. 
A prova pericial deve ser realizada por perito oficial, que ao final de suas análises, 
emite um laudo pericial. Por esse motivo a importância de estudos mais 
aprofundados por parte dos operadores jurídicos, no sentido de que todos saibam de 
que forma ela é produzida para que possam utilizá-la da melhor forma possível. O 
trabalho está disposto em capítulos, onde o primeiro capítulo relata brevemente o 
histórico, legislações vigentes, e procedimentos para a perícia criminal; o segundo 
capítulo versa sobre os procedimentos de exames em locais de crimes contra a vida 
para obtenção da prova e no terceiro capítulo, demonstrar a importância do laudo 
pericial nas decisões aplicáveis, nos casos dos crimes contra a vida e em seguida, 
exemplos de crimes solucionados graças ao trabalho da perícia. Os casos 
exemplificados foram o caso Nardoni e a tragédia da Boate Kiss, e foram escolhidos 
por serem aqueles com material de qualidade relativos à perícia, disponíveis para 
consulta. Aprende-se deste trabalho que a perícia brasileira evoluiu muito, mas que 
a falta de incentivo na produção de material bibliográfico de qualidade para 
pesquisa, é o grande empecilho para a propagação de conhecimento. 

 

Palavras-chave: Perícia criminal. Criminalística. Prova pericial. Corpo de delito. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A perícia criminal exerce um trabalho importante na resolução de crimes e na 

elaboração de provas, para uma real apresentação do ocorrido e esclarecimento dos 

fatos. A mesma permanece em constante evolução, através dos anos. A perícia 

criminal é o objeto de estudo no tema em questão. Auxiliando nas investigações, a 

perícia possui importância não somente na seara criminal, mas em diversas áreas. 

Na concepção de Pacelli (2018, p. 331) “reconstruir a verdade é buscar a 

maior coincidência possível com a realidade dos fatos alegados, tal como realmente 

ocorreram em relação ao espaço e ao tempo”. Entretanto, é uma tarefa difícil a de 

reconstruir a verdade real, então, para que isso seja efetivamente possível, se faz 

necessário utilizar de provas. As provas, portanto, conforme menciona Lopes Jr. 

(2018, p. 342) “são meios que as partes encontram para produzir no magistrado um 

convencimento externado na sentença”.   

O mais antigo relato sobre a perícia vem da Roma antiga, com o Imperador 

Cesar na investigação de um crime, ocasião em que um de seus servos teria jogado 

a mulher pela janela. Ao examinar os aposentos do servo, Cesar encontrou sinais 

certos de violência. Ao se considerar o exame do local de delito, este ato do 

Imperador foi a primeira aplicação descrita do método de exame direto de local de 

crime para constatação do que ocorreu (DOREA; STUMVOLL; QUINTELA, 2010). 

A Medicina Legal teve grande contribuição no desenvolvimento das ciências 

forenses. Existem relatos de em Roma, como acima, o médico Antístio examinou o 

cadáver de Júlio César e determinou que entre os ferimentos, um foi o mortal. 

(FRANÇA, 2017). 

A Medicina Legal sempre andou junto à Criminalística, haja visto que os 

crimes com maiores repercussões são aqueles em que há ameaças à integridade 

física do ser humano. Nota-se que a criminalística, notadamente evoluiu um pouco 

mais tarde que os estudos médico legais. 

No Brasil, a origem da Criminalística também se confunde com a Medicina 

Legal. A Medicina Legal teve influência dos pesquisadores franceses, além da 

medicina alemã e italiana. Seus maiores influenciadores foram Agostinho José de 

Souza Lima, no Rio de Janeiro, que inaugurou o primeiro curso prático de 

tanatologia forense. Também Raymundo Nina Rodrigues e Oscar Freire de 
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Carvalho, que realizaram pesquisas a partir da realidade brasileira e deram início à 

publicação de trabalhos experimentais. (DOREA; STUMVOLL; QUINTELA, 2010). 

Conforme se depreende da dicção do preceito legal, a expressão “e outras 

perícias” deixa claro que as espécies previstas no capítulo II do Código de Processo 

Penal não são taxativas, o que se coaduna com a interdisciplinaridade entre as 

ciências colaboradoras e a criminalística, na medida em que a evolução do 

conhecimento humano redundou no surgimento de técnicas inovadoras aplicáveis 

ao ramo penal.  

O artigo 169 do Código de Processo Penal prevê:  

 

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a 
infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o 
estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus 
laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.  
Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado 
das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na 
dinâmica dos fatos (BRASIL, 2017, p. 47). 

 

Diversos tipos de perícias são feitas in loco, ou seja, no local onde 

aconteceram infrações penais. Temos como exemplos: homicídio, suicídio, acidente 

de trânsito com vítima, furtos, disparo de arma de fogo, etc. A perícia in loco é de 

extrema importância para o esclarecimento dos fatos ocorridos. Este é um dos tipos 

de perícia que mais exige dos peritos, devido às condições adversas que podem ser 

encontradas para a realização dos exames (STUMVOLL, 2014).  

Este trabalho teve por objetivo estudar os aspectos relacionados à perícia 

criminal, a importância do tratamento dos elementos de prova, devido a sua 

relevância para a solução de crimes contra a vida. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

A relevância científica do estudo configura-se por um estudo bibliográfico, 

pautado em informações jurídicas que configuram uma realidade que sofre escassez 

externas e internas com os protagonistas em questão. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica a partir da busca criteriosa de artigos 

de pesquisa que abordassem o tema proposto que contivessem textos completos 

em português e gratuidade de acesso, além de bibliografia de autores nacionais que 
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tivessem aderência com o assunto proposto. As palavras-chave usadas como 

método de busca foram: Perícia criminal; Criminalística; Prova pericial; Corpo de 

delito. 

Realizou-se uma pesquisa descritiva, qualitativa e básica a partir da análise 

de textos produzidos sobre a problemática: Qual a importância da perícia criminal na 

composição dos elementos da prova nos crimes contra a vida? 

Considerou-se como critério de inclusão: artigos relevantes à temática 

publicados nos últimos dez anos, gratuitos e disponíveis na íntegra, em português; e 

como critérios de exclusão: artigos duplicados, não gratuitos e com publicação 

anterior a 2009, inclusive. Após a pesquisa nas bases de dados e a realização de 

uma leitura preliminar e classificatória através dos resumos, foram selecionados os 

artigos de acordo com os objetivos deste estudo. 

De acordo com Bardin (2011, p. 56), a análise documental é “uma operação 

ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob 

a forma diferente do original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e 

referenciação”. Segundo o mesmo autor, a análise documental faz-se principalmente 

por classificação-indexação e por intermédio de procedimentos de transformação, 

tendo como objetivo, analisar e representar de forma condensada as informações 

provenientes dos elementos pesquisados, que permitem elaborar um documento 

secundário com o máximo de informações pertinentes sobre a temática em foco.  

 

3 PERÍCIA CRIMINAL 

 

Abordar a perícia criminal foi um desafio que se mostrou mais difícil do que se 

pensou. A pesquisa e tecnologia do Brasil não estão apontando seu interesse nesta 

área. Vê-se que em outros países avança consideravelmente, já a legislação 

brasileira para a perícia é muito recente, sendo que o principal norteador de suas 

funções é o CPP de 1941. A medicina legal foi o grande incentivador para que a 

criminalística evoluísse e tivesse seu papel mais definido.  
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3.1 O PAPEL DA PERÍCIA E DO PERITO 

 

Tanto na área criminal, cível quanto a trabalhista, é usada a perícia. A 

denominação “perícia” vem do latim peritia, que significa habilidade especial.  

 

Perícia é o exame realizado por pessoa que detenha “expertise” sobre 
determinada área do conhecimento – o perito – a fim de prestar 
esclarecimentos ao juízo acerca de determinado fato de difícil 
compreensão, auxiliando-o no julgamento da causa (BONFIM, 2016, p. 
446). 

 

Tem como objetivo a apuração de indícios materiais no local do crime, através 

de exames laboratoriais normalmente realizados do IC (Instituto de Criminalística) ou 

outros exames realizados pela área médica, por exemplo, os feitos no IML (Instituto 

Médico Legal). Os artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal dispõem sobre 

as perícias em geral, bem como o exame de corpo de delito.  

Segundo Fernando Capez (2011, p. 418): 

 

O termo ‘perícia’, originário do latim peritia (habilidade especial), é um meio 
de prova que consiste em um exame elaborado por pessoa, em regra 
profissional, dotada de formação e conhecimentos técnicos específicos, 
acerca de fatos necessários ao deslinde da causa. Trata-se de um juízo de 
valoração científico, artístico, contábil, avaliatório ou técnico, exercido por 
especialista, com o propósito de prestar auxílio ao magistrado em questões 
fora de sua área de conhecimento profissional. 

 

Conforme demonstrado, a perícia é um meio de prova utilizado no processo 

penal, realizado por um profissional. O art. 158 do Código de Processo Penal (CPP), 

fala que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de 

delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O 

profissional responsável por este exame é conhecido como o Perito Criminal. 

A Constituição tem como norma e promoção o bem comum, a garantia da 

integridade física e moral do cidadão e a proteção à vida. Tanto que qualquer ato 

realizado contra essa integridade lesa os homens de forma coletiva, portanto todos 

os homens saem lesados quando um deles é atingido.  

 

No Brasil, a Ciência Forense surgiu de investigações individuais realizadas 
no seio das universidades, por Médicos Legistas, na sua maioria. À medida 
que a Criminalística se tornou atividade de polícia, distanciou-se cada vez 
mais da academia, sofrendo grande decadência. Isso se acentuou 
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sobremaneira após o golpe de 1964, onde a existência de uma perícia 
autônoma não era vista com bons olhos (GARRIDO; GIOVANELLI, 2009, p 
44). 

 

Dentro do arcabouço legal, importa o que trata o artigo 5º da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, 

entre os quais se destacam que: ninguém será submetido à tortura; as provas 

obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis; a pessoa que for presa será informada 

de seus direitos, entre os quais o de permanecer calada e o de ter a assistência da 

família e de advogado (RODRIGUES et al, 2010). 

Para que estes direitos e garantias individuais possam ser respeitados e com 

a concepção de que a polícia não pode e não deve utilizar métodos arcaicos de 

investigação, como a tortura, que a prova pericial, produzida com base científica, 

ganha relevância técnica ao proceder à verificação e formação do corpo de delito. 

A prova pericial deve ser realizada por perito oficial (vinculado ao Estado), 

que ao final emite um laudo pericial. O perito oficial está inserido na rede 

interorganizacional jurídica, em que cada integrante, de acordo com sua posição, 

bem como o fluxo de informações, recursos, conhecimentos, oportunidades e 

influências, mantém uma relação complexa. Além da complexidade da relação, cada 

integrante da rede tem suas próprias prioridades.  

Uma outra forma de descrever a atividade pericial é apresentada de acordo 

com trecho a seguir: 

 

A investigação criminal, levada a cabo pela polícia, procura descobrir, 
recolher, conservar, examinar, e interpretar provas reais e também procura 
localizar, contatar e apresentar as provas pessoais que conduzam ao 
esclarecimento da verdade material judicialmente admissível dos factos que 
consubstanciam a prática de um crime, ou seja, a investigação criminal 
pode ser um motor de arranque e o alicerce do processo crime que irá 
decidir pela condenação ou pela absolvição (VALENTE, 2009, p. 102) 

 

Nesse sentido relaciona-se a Perícia com o ato de investigar o qual podemos 

dizer que se traduz em perseguir um questionamento, e então responder se o 

mesmo está correto ou não. Portanto, o sentido de investigar consiste em alcançar 

conclusões que são novidade. Investigar é ir além, pois é a busca da perseverança, 

da inteligência e criatividade, deve-se enxergar além do que já foi visto. 
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3.2 COLETA DE PROVAS: PRESUNÇÃO, INDÍCIOS E VESTÍGIOS 

 

Os exames periciais realizados nos locais em que ocorreram as infrações 

penais, são tão variados e complexos, que exigem dos peritos criminais uma série 

de cuidados e precauções, no sentido de bem desempenhar essa importante 

função.  

A delegacia de polícia é o órgão responsável pela comunicação de ocorrência 

que necessite de perícia criminal. Ao se ter conhecimento de crimes contra a vida, 

uma das primeiras providências a serem tomadas é o isolamento e preservação da 

cena do crime. O isolamento deve ser realizado para que o menor número de 

pessoas tenha acesso ao local, evitando-se que evidências sejam modificadas ou 

até destruídas. Para isso se utilizam fitas plásticas sinalizadoras, cones ou até 

cordas e outros materiais disponíveis, além de controle de vias de acesso, conforme 

o local. 

 Sob o ponto de vista técnico, de acordo com Reis (2011) é desaconselhável 

o perito se deslocar para um local de crime sem ao menos um auxiliar para auxiliar 

no desenvolvimento dos trabalhos de coleta de dados e de informações. 

No contexto da Criminalística, especificamente tratando-se aqui do exame 

pericial, os elementos que constituem o local do crime poderão ser considerados 

como vestígios, evidências e/ ou indícios.   

Recorre-se a Koch (2010), para auxiliar no entendimento das diferenças, 

inicia-se a partir do conceito de vestígio. Tem-se que vestígio é todo objeto material 

bruto constatado e/ou recolhido em um local de crime para análise posterior. De 

acordo com a Lei Nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, “‘Art. 158-A - § 3º Vestígio 

é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se 

relaciona à infração penal” (BRASIL, 2019). 

Já a evidência é o vestígio que após as devidas análises, têm constatada, 

técnica e cientificamente a sua relação com o crime. Este conceito não deve ser 

confundido com o de fato evidente, relativo aos fatos axiomáticos. Se o fato é 

evidente, se a convicção já está formada, não necessita de prova. 

O indício é uma expressão usada para qualquer tipo de informação 

relacionada com o crime. Seu conceito legal está no artigo 239 do CPP: “Considera-

se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, 
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autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias” 

(BRASIL, 1941). 

Para a Criminalística, no entanto, o indício é o “sinal aparente que revela 

alguma coisa de uma maneira muito provável”. A partir dessa compreensão, muitos 

peritos e doutrinadores empregam a palavra indício no lugar de vestígio (KOCH, 

2010, p. 9). 

As autoridades policiais, responsáveis pela preservação do local de crime, 

segundo o CPP, devem respeitar a importância da preservação do local de um 

evento criminoso, pois do contrário, pode prejudicar significativamente o trabalho 

pericial. No caso da Perícia Papiloscópica, por exemplo, normalmente os policiais 

que chegam primeiro ao local, e até mesmo os transeuntes curiosos, tocam em 

peças que não deveriam ser tocadas, mudam objetos de lugar, mexem nos 

cadáveres, tirando-os de sua posição de origem. 

Estes fatos prejudicam e impedem um bom trabalho técnico do perito, seja 

qual for a sua especialidade. Os peritos precisam encontrar o local de evento 

intocável, o que chama-se de local idôneo, para fins periciais. Este é um trabalho 

minucioso, que deve ser realizado com cautela e calma, pois da habilidade do 

profissional dependerão bom ou mau resultado da perícia. Não se deve permitir que 

outras pessoas, mesmo autoridade policial ou agentes, toquem em qualquer objeto 

antes do término de seus exames. 

 

3.3 EXAME DE CORPO DE DELITO 

 

O CPP descreve várias modalidades de provas periciais aceitas no 

ordenamento jurídico. Sem dúvida, de todas as perícias aceitas no processo penal, o 

exame de corpo de delito é considerado o mais importante, tanto que o legislador 

considerou sua relevância, separando-o das demais perícias. Isso está estabelecido 

no artigo 158 e seguintes (BRASIL, 1941). 

Em tempos idos, havia o entendimento de que a expressão “corpo de delito” 

se referia ao corpo físico da pessoa humana, quando o delito envolvesse agressões 

à vítima ou qualquer outro elemento envolvido no fato delituoso. 

Essa percepção é decorrente da redação do Código de Processo Penal de 

194, art. 159, que ressalta uma diferenciação, entre “exames de corpo de delito” e 
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“outras perícias”. Além das perícias de caráter médico-legal, raras outras perícias 

eram realizadas, por isso essa expressão referia-se apenas ao exame de pessoas 

vivas ou em cadáveres (ESPINDULA, 2001, p. 28). 

Na doutrina moderna, decorrente do avanço tecnológico das perícias, hoje o 

termo “corpo de delito” pode ser compreendido como todo e qualquer material 

diretamente relacionado ao crime. 

Segundo Capez (2011, p. 319), corpo de delito “é o conjunto de vestígios 

materiais (elementos sensíveis) deixados pela infração penal, ou seja, representa a 

materialidade do crime. Os elementos sensíveis são os vestígios corpóreos 

perceptíveis por qualquer dos sentidos humanos”. 

Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de 

delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O exame de 

corpo de delito é realizado por peritos técnico-científicos oficiais, portadores de 

diploma de ensino superior, que elaborarão laudo minucioso de cada detalhe 

analisado. Quando se trata de crime contra a vida, é quase regra que a infração 

deixa vestígios. 

 

Corpo de delito é o conjunto de elementos sensíveis deixados pelo crime, 
isto é, ‘aquilo que torna o crime ou a contravenção palpável, sensível, 
tangível, perceptível aos sentidos’. Ex.: o cadáver é corpo de delito do crime 
de homicídio. Exame de corpo de delito, por sua vez, é a espécie de perícia 
destinada a reunir vestígios materiais deixados pelo fato criminoso, ou seja, 
é a perícia realizada no corpo de delito. Ex.: a necropsia é exame de corpo 
de delito do crime de homicídio (GONÇALVEZ, 2019, p. 293). 

 

O exame de corpo de delito é a leitura de todos os vestígios deixados na 

ocorrência, que possibilitem a reconstituição do evento criminoso, comprovar a 

existência de um delito e ainda possam apontar a sua autoria. O exame de corpo de 

delito possui grande relevância para a prova forense, pois é uma perícia técnica que 

visa comprovar a existência de um delito com vestígios.  

 

3.4 PROVA PERICIAL 

 

Os exames de locais de crime, especialmente aqueles onde ocorreram crimes 

contra a vida produzem um manancial de materiais a serem analisados, para que se 

obtenha a prova, pois a prova pericial é o grande objetivo da perícia criminal como 
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um todo. Esta prova pode estar em ambientes, veículos, objetos, pessoas, por isso 

passou a chamar-se de exame de corpo de delito. 

A produção da prova pericial deve ser obtida por meios lícitos e esteja 

alicerçada por um processo de fundamentação para se garantir a verdade e que 

possam ser utilizadas no processo. O juiz tem autonomia para aceitar a prova, por 

isso, quanto mais alicerçada estiver, melhor valor terá.  

O Título VII do Código de Processo Penal Brasileiro (CPP), trata sobre a 

prova e no capítulo II deste título, temos “Do Exame do Corpo de Delito e das 

Perícias em Geral”, sendo que o tema está regulamentado no art. 158 e seguintes. 

(BRASIL, 2017, p. 44) 

O capítulo II do CPP é composto por vinte e seis artigos com o objetivo de 

explanar acerca das perícias e dos procedimentos necessários para a sua 

realização, demonstrando as regras que deverão ser seguidas para que não se 

afronte o direito. 

As provas exercem o papel mais importante da perícia, são elas que buscam 

a verdade real sobre determinado fato. Para França (2017, p. 14) “se há dúvida, a 

prova não foi feita”. Para este autor, a prova é o elemento demonstrativo da 

veracidade de um fato, sendo um meio para um determinado fim. Através da prova, 

apodera-se da verdade.  

  

Analisando o dispositivo do art. 156 em combinação com o do art. 386, 
ambos do Código de Processo Penal, escreve Frederico Marques: “segundo 
estatui o texto legal por último citado, o réu será absolvido quando não 
houver prova da existência do fato (artigo 386, n° II), ou quando não existir 
prova de ter concorrido para a infração penal (artigo 386, n° IV)”. Deduz-se 
de ambos os preceitos que à parte acusadora incumbe fornecer os 
necessários meios de prova para a demonstração da existência do corpus 
delicti e da autoria (CAGLIARI, 2001, p. 11). 

 

Daí se segue que todos os elementos constitutivos devem ter sua existência 

provada, ficando o onus probandi para a acusação. Cabe a esta demonstrar, não só 

a chamada materialidade do crime através do auto de corpo de delito, como ainda 

os elementos subjetivos e normativos do tipo. 

De acordo com Santos (1952) apud Dias (2010, pg. 02), prova significa 

“verificação, inspeção, exame, confirmação, reconhecimento por experiência, 

experimentação, revisão, comprovação, confronto” e adiante complementa que o 
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termo prova indica aquilo que “pode nos convencer de um fato, das qualidades boas 

ou más de uma coisa, da exatidão de uma coisa”. 

A prova é o instrumento utilizado para confirmação dos fatos pertinentes ao 

processo judicial e a prova pericial é a modalidade que deve levar ao juiz os 

elementos instrutórios de ordem técnica, que pode consistir em uma declaração de 

ciência ou na afirmação de um juízo ou ambos. 

A valoração de uma prova produzida ganha forças a partir da razoabilidade e 

da aceitabilidade das informações prestadas, dos meios utilizados para firmar as 

conclusões e dos elementos que induzem a uma suficiente probabilidade. (FRANÇA, 

2017). 

A importância da prova é tão grande, que pode-se afirmar que todo processo 

consiste nela, sendo o que norteia o rumo da lide.  Importa também na necessidade 

que o julgador tem de fundamentar a convicção de sua sentença 

Para se obter justiça penal, é fundamental que o elemento da prova não seja 

apenas reconhecer a defesa, mas a possibilidade de que o acusado possa produzir 

novas provas contrárias à sua acusação. “A prova é a voz dos fatos” (FRANÇA, 

2017, p.14). 

Na materialização instrumental da prova, os peritos criminais devem realizar a 

descrição minuciosa do examinado e a resposta aos quesitos formulados, ou seja, a 

elaboração do laudo pericial. 

 

3.5 LAUDO PERICIAL 

 

Para a apresentação da prova pericial, se elabora o laudo pericial. O laudo 

pericial é o elemento de prova que traz todas as informações coletadas, exames de 

laboratório, fotografias, análises laboratoriais devidamente organizadas, buscando 

responder questionamentos sobre a causa da morte, meios empregados, exames do 

cadáver, exames de laboratório e considerações técnico-periciais. 

Os peritos elaborarão laudo com informações de tudo que encontrarem nos 

locais de crime, no caso de ter corpo o exame a ser feito é o corpo de delito, 

denominado exame necroscópico, realizado por perito médico-legista, que emitirá 

laudo conclusivo sobre a causa da morte e os possíveis ferimentos encontrados.  
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Todas as informações coletadas devem ser trabalhadas buscando as 

respostas para os questionamentos de forma definitiva. “Quando o evento estiver 

devidamente explicado e a causa ou as causas geradoras estiverem apontadas, o 

perito poderá redigir o laudo, que nada mais é do que o relatório dos exames 

realizados” (REIS, 2011, p. 100). 

É este laudo pericial que constitui a prova material do crime e é sobre ela que 

a justiça vai se basear para se manifestar. 

A elaboração do laudo pericial dependerá de cada tipo de perícia a ser 

realizada, respeitando os tópicos mínimos e indispensáveis. Existem quesitos que 

devem ser respondidos de acordo com a perícia realizada. A dedicação do perito no 

preenchimento do laudo a fim de obter informações resultará numa melhor 

discussão e apresentação de resultados. 

Depois de feita a perícia, o perito Criminal deve emitir o Laudo Pericial. Sobre 

o laudo pericial, descreve Bonfim (2016, p. 449):  

 

Denomina-se laudo pericial o documento em que os peritos consignam suas 
conclusões, após minuciosa apreciação dos elementos analisados. O laudo 
constitui-se de quatro partes:  
a) preâmbulo;  
b) descrição;  
c) conclusão e  
d) encerramento. 
No laudo deverão os peritos descrever minuciosamente o que examinarem, 
e responder aos quesitos formulados (art. 160 do Código de Processo 
Penal). 
De modo geral, devem os peritos manter em vista que o objetivo do laudo 
pericial é a elucidação de fatos que possam constituir elementos de delitos 
tipificados penalmente. Com base nessa finalidade, o próprio Código de 
Processo Penal estabelece uma série de regras essenciais que devem ser 
observadas na realização das perícias e na produção do laudo daí 
resultante. 
O prazo para a conclusão do laudo pericial é de 10 dias, prorrogáveis 
apenas em casos excepcionais, a pedido dos peritos (art. 160, parágrafo 
único). 

 

O laudo pericial possui os seguintes elementos básicos: número da 

ocorrência, número do laudo, cabeçalho, histórico, exames do local, exames do 

cadáver, exame das vestes, exame perinecroscópico, exames de laboratório, 

considerações técnico-periciais, discussão (dinâmica) e conclusão. 

A primeira análise feita pelos peritos é a respeito dos vestígios, seria portanto 

qual o tipo de crime ocorreu, suicídio? Latrocínio? Homicídio qualificado? Lesão 

corporal seguida de morte? Uso moderado da legítima defesa? Após é a vez de 
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analisar a cena do crime, onde a mesma é reconstituída, o perito deve apontar 

nesse caso como a morte ocorreu: suicídio, homicídio, acidente ou morte natural. 

É obrigação do perito médico-legista relatar o diagnóstico da causa da morte, 

podendo esta ser natural ou violenta. Não é regra a morte violenta ser decorrente de 

homicídio. 

Na conclusão o perito só poderá afirmar os fatos que puder comprovar, 

portanto os fatos que tiverem fundamentos suficientes. Se houverem por exemplo 

duas hipóteses precisará investigá-las até sua devida conclusão.  

Por isso a importância do laudo, o juiz, mesmo que tenha a confissão do réu, 

não pode aceitá-la de forma única, é necessário o laudo que será, por fim, 

apresentado à autoridade policial, servindo para embasar o relatório do inquérito 

policial, a denúncia, e as decisões judiciais. 

 

3.6 CASOS SOLUCIONADOS PELA PERÍCIA CRIMINAL 

 

Os beneficiários da perícia são aqueles que de alguma forma se beneficiam 

do serviço. A sociedade como um todo tem interesse em uma Justiça Criminal que 

encontre e puna os responsáveis por delitos cometidos (ou inocente aqueles 

erroneamente acusados), e ao mesmo tempo respeite os direitos humanos.  

 

A perícia contribui para este anseio da sociedade com provas científicas 
que ajudam a Polícia e a Justiça Criminal, respectivamente, a identificar e 
julgar os verdadeiros autores dos delitos. Outros beneficiários são a vítima 
e/ou seus familiares, porque a perícia criminal auxilia a esclarecer o fato; os 
suspeitos, à medida que não é necessário constrangê-los durante as 
investigações; os advogados de defesa, que utilizam as informações da 
perícia para formular as estratégias de defesa dos seus clientes; as 
testemunhas, à medida que a perícia ajuda a confirmar os depoimentos (ou 
desmenti-los); a mídia, à medida que repercute os casos, dando-lhes uma 
maior ou menor dimensão, e ao mesmo tempo precisa informar a opinião 
pública com maior precisão; e as organizações de direitos humanos, que 
utilizam os laudos periciais, para avaliar ações policiais, por exemplo 
(RODRIGUES et al, 2010, p. 848). 

 

Exemplos de situações em que a perícia criminal foi decisiva aparecem 

constantemente em manchetes nos diversos meios midiáticos. Apresentou-se como 

exemplos de casos em que o trabalho da perícia foi essencial para a solução de 

crimes contra a vida dois casos, o caso Nardoni, qualificado como homicídio e o 

caso do incêndio da Boate Kiss. 
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3.6.1 Caso Nardoni 

 

Um caso de repercussão nacional, que destacou o trabalho da perícia criminal 

e toda a sua complexidade, foi o homicídio da Isabella Nardoni, ficando conhecido 

como caso Nardoni, ocorrido no dia 29 de março de 2008, por volta de 23:49 horas, 

na residência dos acusados pois se tratava de uma criança de cinco anos de idade 

que, segundo a polícia, foi estrangulada pela madrasta e atirada do sexto andar do 

prédio pelo pai. O casal negou a autoria do crime e produziu uma versão para o fato 

que, segundo a polícia e os peritos criminais, teria o objetivo de afastar a culpa e a 

suspeita que desde o princípio pesou sobre eles (NETO; NAKAMURA, 2015). 

O casal Nardoni não confessou sua suposta responsabilidade no assassinato 

de Isabella e também não existiam testemunhas oculares que, com seus 

depoimentos, pudessem fazer com que as investigações se encerrassem mais 

rapidamente. Então foi preciso descobrir e/ou reconstituir o que aconteceu. Neste 

caso, a prova pericial foi essencial para responder às questões sem resposta.  

Os fatos relacionados são confirmados através do trabalho da perícia, que 

após minuciosos estudos, comparações, análises e exames diversos, confirmando a 

importância da prova na solução dos crimes contra a vida. O Instituto de 

Criminalística responsável pela perícia deste caso realizou a reprodução Simulada 

dos fatos. 

O local dos fatos foi alterado e somente com a simulação do crime realizada 

pela perícia juntamente com o exame necroscópico, foi possível determinar a autoria 

que resultou na condenação dos réus, com apresentação de fotos e trechos dos 

laudos periciais, realizados pelo Instituto de Criminalística que utilizou a Reprodução 

Simulada dos Fatos, caso em que a perícia procura percorrer novamente os 

caminhos dos envolvidos, para descobrir a participação e a dinâmica de cada um. 

Ao contrário do alegado pelo casal, a investigação policial concluiu que 

Alexandre Nardoni jogou Isabella pela janela, acreditando que ela estivesse morrido 

em decorrência da esganadura cometida por Anna Carolina Jatobá, contudo mesmo 

após a queda Isabella agonizou por alguns minutos até ser socorrida, porém, não 

resistiu e faleceu antes de chegar no hospital. 

Encontrou-se em meios eletrônicos os autos do Processo nº 274/08, do Poder 

Judiciário de São Paulo, 2º tribunal do júri da comarca da capital Fórum Regional de 
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Santana, que em suas 18 páginas aponta a denúncia, discorre sobre os fatos, 

justificando a  procedência da decisão da acusação formulada na pronúncia e define 

as penas aplicadas contra os réus (SÃO PAULO, 2010).  

O julgamento do casal ocorreu em março de 2010, ou seja, dois anos depois 

da morte de Isabella, e o tribunal do júri ao final do julgamento considerou ambos 

culpados pela morte da criança. Alexandre Alves Nardoni, recebeu a pena de 31 

anos, um mês e 10 dias de prisão, e a madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto 

Jatobá, recebeu a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão pelos seus atos. 

 

3.6.2 Incêndio na Boate Kiss 

 

Outro caso de destaque mundial, foi o incêndio da boate Kiss. A tragédia da 

boate Kiss vitimou 242 pessoas e feriu, pelo menos, outras 680. O incêndio ocorreu 

na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 e teve início pelo acendimento de um 

artefato pirotécnico por um integrante de uma banda, por volta de 2:30min. que se 

apresentava na casa noturna. Centenas de jovens universitários da UFSM 

participavam da festa dos Aglomerados (LUIZ, 2015). 

 Uma das maiores tragédias mundiais nesse tipo de evento. O trabalho 

pericial determinou que as causas de tantas mortes, foram um conjunto de situações 

que uma inspeção bem feita por parte de engenheiros, bombeiros, prefeitura, 

poderiam ter evitado.  

Sobre a tragédia da Boate Kiss, a perícia do local foi a mais decisiva para 

apontar os autores. Peritos engenheiros do IGP gaúcho e o IML trabalharam juntos 

para apontar a causa das mortes e dos feridos e a dinâmica dos fatos, encontrando 

erros circunstanciais relativos a liberações e alvarás que se estendiam há alguns 

anos. Estes casos foram escolhidos por serem aqueles com materiais de qualidade 

relativos à perícia, disponíveis para consulta. 

Os laudos periciais apontaram problemas estruturais como obstáculos, 

iluminação, falta de sinalização, uso de materiais proibidos como o isolante acústico, 

somente uma porta de saída (que é a mesma de entrada), culminando com o uso do 

sinalizador proibido para local fechado que iniciou o incêndio. De acordo com a 

perícia, deste incêndio resultou a produção de gás cianeto, que por sua toxicidade, 



 

189 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

foi a causa da morte destas pessoas, que segundo o exame necroscópico, apontou 

asfixia. 

O TJ-RS prevê que o julgamento do processo da Boate Kiss será o maior da 

história do Poder Judiciário gaúcho (LUIZ, 2015). Em conjunto, a ação já reúne mais 

de 16,6 mil páginas, formando 79 volumes contendo documentos. Portanto, ainda 

não há conhecimento de sentença para este caso.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conhecer a abrangência do trabalho pericial é essencial como instrumento 

para operadores de direito. Este estudo relatou alguns aspectos relevantes da 

perícia criminal, no entanto, observou-se a complexidade do assunto. As áreas em 

que o trabalho da perícia criminal atua, cresce cada vez mais e saber sobre o 

assunto permite uma maior utilização de recursos importantes para a solução de 

delitos de toda natureza. 

À medida que a Criminalística se tornou atividade de polícia, acabou se 

distanciando da academia, isto resultou em decadência científica. Condições 

inadequadas e tecnologicamente atrasadas são uma realidade encontrada na 

maioria dos Institutos de Criminalística brasileiros. Além da questão estrutural, 

tecnológica, também reflete na desvalorização do profissional da Criminalística, há 

ainda a questão legal, onde muitos estados da federação não tem uma legislação 

adequada que fundamente e alicerce seu trabalho. 

Os crimes contra a vida, especialmente aqui abordados, importaram para o 

surgimento da perícia, quando se começou a analisar corpos que foram vítimas 

fatais e vítimas de outros tipos de agressões que deixaram marcas nos corpos das 

vítimas. 

Implementar um sistema de dados compartilhado, com as experiências 

resultantes dos casos que são enfrentados diariamente em nosso país, pode gerar 

grande contribuição para aqueles que buscam solucionar crimes em locais que 

muitas vezes, se mostram inócuos. Este tema merece atenção quando revela uma 

realidade pouco comentada, a prova pericial é uma modalidade de prova técnico-

científica, portanto tem grande relevância em relação às outras provas do processo. 
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O que se observou foi uma escassez de trabalhos acadêmicos sobre o 

assunto e de publicações recentes e/ou atualizadas sobre a perícia criminal. É 

imperativo que a academia volte seu interesse em produzir artigos com relatos de 

casos e experiências para que se compartilhem conhecimentos e possa aprofundar 

o debate sobre a perícia forense. 
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A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MEIO PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS NA 

ÁREA PENAL 

 

Daniel Ramos Anastacio30 
Carlos Humberto Naves Júnior31 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar a crise do sistema de justiça penal, que por 
intermédio do modelo atual de justiça, o retributivo, não demonstra resultados 
satisfatórios na resolução dos conflitos criminais. A partir disso, certos meios 
alternativos buscam dar uma nova solução ao crime, pretendendo, principalmente, 
atenuar a incidência de crimes e a taxa de reincidência. É neste momento em que se 
enaltece o tema deste trabalho, ou seja, verificar se a Justiça Restaurativa se 
apresenta como um meio viável e eficaz para a resolução de conflitos no âmbito 
penal, realizando isso com base na análise de seus procedimentos, princípios e de 
práticas realizadas em alguns projetos executados no país. Para isso, foi importante 
salientar de qual maneira a Justiça Restaurativa se mostra como alternativa para a 
resolução de conflitos criminais e quais os resultados práticos que alguns projetos 
piloto vêm alcançando. O método utilizado foi o indutivo, em pesquisa teórica, 
qualitativa, bibliográfica, utilizando-se de livros, artigos científicos e a legislação 
pátria. Concluiu-se que a Justiça Restaurativa é uma excelente alternativa para ser 
adotada como complemento ao atual modelo de justiça penal, sendo um modelo 
promissor que possa vir a ser eficaz nas resoluções de conflitos criminais de menor 
ou médio potencial ofensivo que aceitem a resolução por intermédio desta prática. 
Entretanto, por ser um modelo incipiente, necessita de debates a nível nacional, 
para chegar à melhor maneira possível de aplicar a Justiça Restaurativa no país e 
que esta traga os resultados tão visados para atenuar a situação do sistema de 
justiça penal hodierno. 

 

Palavras-Chave: Justiça Retributiva. Justiça Restaurativa. Métodos alternativos de 
solução de conflitos. Mediação Penal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço vultoso no número de presos no país e conhecendo que o 

atual sistema de justiça criminal encontra-se em crise, especialistas mergulham em 
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pesquisar meios alternativos para a resolução de conflitos penais, objetivando, de 

forma efetiva, proporcionar diferentes respostas para o fato delituoso. Atualmente, a 

justiça penal pátria utiliza, primordialmente, o modelo retributivo, isto é, almeja a 

retribuição do mal causado pelo infrator da lei penal sobrepondo a este uma pena. 

Contudo, afirma-se que este modelo vem demonstrando resultados insatisfatórios, 

visto que além de ser alarmante o crescimento de prisioneiros nos sistemas 

carcerários, a taxa de reincidência é espantosa da mesma forma.  

Por esses motivos que o tema deste artigo se destaca, pois se conduz a 

apreciar outros meios para a resolução dos conflitos criminais, que não 

simplesmente a pena de prisão. A Justiça Restaurativa vem adquirindo notoriedade 

em vários países do Mundo, tal como, aqui no Brasil. Por meio de ações do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ e do Projeto Lei n° 7.006 de 10 de maio de 

2006, demonstra-se a importância que as autoridades dão em relação a difundir uma 

solução eficaz na resolução dos crimes para as vítimas, comunidade e para os 

próprios infratores da lei. O grande objetivo deste artigo é averiguar se é possível ter 

a Justiça Restaurativa como um meio eficaz para a resolução de conflitos na justiça 

criminal brasileira, realizando isso com base em seus conceitos, princípios, 

procedimentos e as práticas realizadas em alguns projetos pilotos no país. 

O método utilizado será o indutivo, em pesquisa teórica, qualitativa, 

bibliográfica, utilizando-se de livros, artigos científicos e a legislação pátria. Portanto, 

considerando os objetivos propostos, obtiveram-se as conclusões que seguem no 

decorrer do presente artigo. 

 

2 A ÉGIDE QUE NORTEIA A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

O atual modelo de justiça criminal é o retributivo, porém, nota-se que este 

modelo vem apresentando números alarmantes, superlotação carcerária, aumento 

crescente da criminalidade, ou seja, resultados insatisfatórios nos aspectos de 

resolução e prevenção de crimes. Com base nisso, existem meios alternativos que 

visam reverter essa situação, não na totalidade, mas em casos específicos. Um 

destes meios alternativos é a Justiça Restaurativa, que se firmou nas últimas 

décadas como resposta inovadora as necessidades não atendidas de vítimas e 

infratores. Entretanto, antes de adentrar na seara da Justiça Restaurativa, convém 
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discorrer sobre algumas questões a respeito do atual sistema de justiça penal 

brasileiro. 

No Brasil, pode-se dizer que o sistema de justiça penal é sinônimo de 

vingança, é a retribuição do mal causado a outro indivíduo. Isso é confirmado pelo 

sistema seguido no país, o sistema retributivo de justiça. Para exemplificar essa 

afirmação, destacam-se os dados que mostram o atual cenário do sistema prisional 

brasileiro, qual seja, a superlotação carcerária. 

Primordialmente, cabe ressaltar que no Brasil o número da população 

carcerária vem passando por um aumento assustador nos últimos anos. Os números 

realmente são alarmantes. De acordo com os dados retirados do Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias de dezembro de 2019, disponibilizado pelo 

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública32, o total de presos no país, em unidades prisionais e outras carceragens, é 

de 755.274, e o número de vagas de 442.349, ou seja, o déficit de vagas nas 

penitenciárias brasileiras é de 312.925. O número de presos provisórios (presos sem 

condenação) corrobora com o alto índice de lotação dos presídios, são 222.558 

presos provisórios, ou seja, 29,75% do total de presos, sendo que 48,47% (362.547) 

são presos em regime fechado, 17,84% (133.408) em regime semiaberto e 3,36% 

(25.137) em regime aberto. 

A criminalidade não para de crescer, e consequentemente a população 

carcerária não para de aumentar, havendo desse modo, a superlotação dos 

estabelecimentos carcerários. Pode-se perceber o pouco número de vagas em face 

da grande quantidade de prisioneiros, aliado as terríveis instalações e condições dos 

estabelecimentos prisionais e de seu regime deficitário que pouco faz pela 

reintegração dos condenados, denota-se a péssima estrutura que o Brasil oferece 

aos institutos carcerários. 

A reabilitação perante um sistema penitenciário próximo do caos é ínfima, 

fazendo com que o índice de reincidência seja extremamente alto. Prisões 

superlotadas estimulam o ódio no sistema e servem como espécie de faculdade do 

crime. Pode-se dizer que o país vive o pensamento de insistir que o aprisionamento 

em massa funciona como forma de controlar a criminalidade, com isso as prisões 

                                                      
32 Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: 

<http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen>. Acesso em: 06 ago. 2020. 
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vão ficando cada vez mais lotadas, assim, fortalecendo cada vez mais as facções 

prisionais (MANSO, 2017 apud TAVOLIERI; DELGADO, 2017). 

É de extrema facilidade constatar que as prisões brasileiras não oferecem as 

mínimas condições para que, ao final do cumprimento da sanção penal, o infrator 

possa ser reinserido na sociedade e desta forma ser ressocializado. Pode-se notar 

que, na prática, a grande finalidade das penas vem sendo apenas a retribuição do 

mal causado, ou seja, a pena-castigo, pois a função ressocializadora, nitidamente 

encontra-se inexistente. No ordenamento pátrio, a ressocialização do condenado 

encontra-se prevista em lei, especificamente nos artigos 1°, 10 e 22 da Lei n° 7.210 

de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal - LEP33 (OLIVEIRA, 2015). 

De tal maneira, o encarceramento com o discurso de ressocialização do 

condenado para retornar a liberdade, transformou-se em um verdadeiro paradoxo, 

pois tão-somente colabora para as mais diferentes consequências maléficas à 

integridade física, à identidade pessoal, à mente e à dignidade do ser humano 

submetido a esta condição. As reais condições nas quais se desenvolve a execução 

da pena colaboram para que o cárcere seja um lugar cruel e desumano (DARONCH, 

2013). As condições das prisões, sua falta de higiene, má alimentação, os modos 

utilizados que corrompem as relações sociais, fazem com que o condenado perca os 

parâmetros da sociedade, do comportamento socialmente aceito, assim, deixa a 

prisão, menos socializado do que entrou. Assim, diante das condições em que o 

sistema carcerário apresenta e somada a sua capacidade de maximizar a prática de 

novos delitos, os presídios são verdadeiras escolas para a criminalidade. Desta 

forma, o condenado por um crime, adentra ao sistema, tem retirado seu direito de 

liberdade com um discurso ressocializador, porém, volta para a sociedade pior do 

que quando entrou. 

Nesse diapasão, a Justiça Restaurativa vem com a intenção de focar menos 

no caráter retributivo, e sim, buscar um maior efeito na demonstração e reafirmação 

da existência do Direito Penal e na ressocialização do condenado para voltar ao 

convívio social. Assim, demonstra-se a necessidade de buscar práticas alternativas 

                                                      
33 Art. 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal 

e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em sociedade. 
Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o 
retorno à liberdade. 
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mais ressocializadoras e menos estigmatizantes que o sistema carcerário hodierno 

(HUESO, 2015). 

Com base nisso, pode-se destacar as teorias acerca da punição, onde além 

de apontarem medidas para mudança no modelo punitivo com o objetivo que as 

infrações penais diminuam, guardam relação em face à aplicabilidade da Justiça 

Restaurativa. Destacam-se: Abolicionismo Penal, Direito Penal Mínimo, Direito Penal 

Máximo e Garantismo Penal. 

O Abolicionismo Penal, no qual a Justiça Restaurativa encontra sua base, 

visa a descriminalização de certas condutas consideradas infrações penais e a 

despenalização de outros comportamentos, para desta forma, implementar meios 

alternativos de pacificação, como modelos conciliatórios. Pauta-se em acabar com o 

pensamento que todo crime é contra o Estado, mas sim contra a vítima. O Estado 

tem o papel de intermediar a resolução. 

A teoria aborda a descriminalização (deixar de considerar infrações penais 

certas condutas que são criminalizadas) e a despenalização (eliminar ou atenuar de 

forma intensa a pena para prática de determinada conduta) como solução para a 

desordem do sistema penitenciário atual. De acordo com a teoria, o atual método de 

punição, onde é privilegiado o encarceramento, não estaria dando resultado e os 

índices de reincidência muito elevados. Onde a descriminalização e a 

despenalização de várias condutas criminosas poderiam facilitar a reeducação de 

muitos delinquentes, seguindo outras formas de recuperação (NUCCI, 2020). 

O Abolicionismo, pelo menos por ora, é uma utopia, mesmo trazendo 

reflexões de importantes conceitos, valores e afirmações, ratificando o fracasso do 

atual sistema penal em vários pontos. Mesmo que o Abolicionismo fosse sobreposto, 

não teria como negar a necessidade de que alguns infratores precisassem 

permanecer encarcerados, de acordo com os crimes praticados ou conforme sua 

periculosidade perante a sociedade. Não se pode negar também a possibilidade de 

ocorrer o retorno da terrível vingança privada, pois a ausência de norma tende a 

aplicação da lei natural do mais forte. 

Em ralação ao Direito Penal Mínimo, este é um conjunto de normas 

correspondente ao princípio da intervenção mínima, sendo o Direito Penal apenas 

utilizado para crimes mais graves (NUCCI, 2020). Propõe uma limitação na 

intervenção penal, sendo ela utilizada em ultima ratio, ficando assim, o Direito Penal 
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unicamente destinado aos crimes mais graves, ou seja, postula sua máxima 

contração. E por este motivo, é a teoria que mais se adequa a Justiça Restaurativa, 

pois busca descriminalizar condutas insignificantes para o sistema penal e, dentre as 

que merecem proteção do sistema, resolver os crimes mais leves de forma 

proporcional, assim, levando ao cárcere somente os crimes mais graves (HUESO, 

2015). 

Já em relação ao Direito Penal Máximo, é o sistema onde o Direito Penal é 

utilizado sempre que possível, sem buscar alternativas para os conflitos penais da 

sociedade, sendo utilizado sem limitação. Por isso se apresenta como contraposto a 

Justiça Restaurativa, pois, deixa de buscar alternativas mais amenas para a 

resolução dos conflitos, determinando que todas as ilicitudes (leves ou graves) 

sejam amparadas pelo Direito Penal (HUESO, 2015). Em outros termos, o Direito 

Penal Máximo é um modelo de direito penal caracterizado pela excessiva 

severidade, pela incerteza e imprevisibilidade de suas condenações e penas, 

voltado à garantia de que nenhum culpado fique impune, ainda que à custa do 

sacrifício de algum inocente, também conhecido como “tolerância zero” (NUCCI, 

2020). 

Por fim, o Garantismo Penal é um modelo normativo que segue a estrita 

legalidade, como sistema de limites às autoridades de punição, com garantias de 

direitos e liberdades, e podendo ser extenso a todas as garantias e direitos 

fundamentais, tentando evitar ao máximo uma eventual injustiça. 

O modelo garantista é simples e privilegia as máximas: a) não há pena sem 

crime; b) não há crime sem Lei; c) não há Lei penal sem necessidade; d) não há 

necessidade de Lei penal sem lesão; e) não há lesão sem conduta; f) não há 

conduta sem dolo e sem culpa; g) não há culpa sem o devido processo legal; h) não 

há processo sem acusação; i) não há acusação sem prova que a fundamente; j) não 

há prova sem ampla defesa (FERRAJOLI, 2002). 

Assim, preza pela defesa dos direitos e garantias fundamentais, inerentes ao 

ser humano, principalmente aquele que está sob o julgamento do Estado em um 

processo. O Garantismo Penal representa um apoio aos princípios constitucionais e 

processuais penais que a Constituição Federal ampara, para prosseguir lutando 

contra a criminalidade com o foco imprescindível de respeito aos Direitos Humanos 

(NUCCI, 2020). 
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Múltiplos estudos são direcionados a ciência das Políticas Criminais, pois, 

miram alcançar melhores resultados para a resolução dos conflitos penais. Nota-se 

uma eventual necessidade de mudança no atual sistema de justiça criminal. 

Procurar por um novo modelo alternativo de justiça penal, que busque influenciar a 

maneira de pensar esta questão, que venha para melhorar e contribuir ao atual 

sistema. 

Como forma de superação do modelo predominante e quebra da lógica 

punitiva, o ordenamento pátrio estabeleceu substitutos penais para aprimorar a 

condição dos grupos criminalizados, mas, com grande enfoque na diminuição do alto 

índice de encarceramento. Assim, surgiram as penas alternativas no ordenamento 

pátrio, incorporando as penas restritivas de direito como sanção substitutiva as 

penas privativas de liberdade. Regrando este modelo de pena, foram 

regulamentadas, de acordo com o art. 43 do Código Penal: prestação pecuniária; 

perda de bens e valores; limitação de finais de semana; prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas e; interdição de finais de semana (DARONCH, 

2013). 

As penas alternativas surgiram com a finalidade de reduzir a superlotação 

carcerária e consequentemente o custo do sistema criminal, além de evitar o 

péssimo contato com o ambiente carcerário, notoriamente nocivo, buscando assim 

uma maneira melhor para a volta do infrator ao convívio da sociedade, procurando a 

diminuição da reincidência (SILVA, 2015). De tal modo, as penas alternativas visam 

evitar o encarceramento de certos criminosos, autores de infrações penais 

consideradas mais leves, gerando a recuperação destes através de meios de 

restrições de certos direitos (NUCCI, 2020).  

Porém, as expectativas da implementação das penas alternativas não 

lograram êxito, pois tais medidas alternativas não foram capazes de estabelecer 

uma mudança grande no sistema. Não lograram êxito por seguirem na igual 

compreensão de crime e de justiça propugnados pela pena de prisão, que seguem 

os pressupostos: a culpa deve ser atribuída; a justiça deve vencer e esta não se 

desvincula da imposição da dor; a justiça é medida pelo processo; e é a violação da 

lei que define o crime (ZEHR, 2008 apud PALLAMOLLA, 2009).  

Como não se bastasse, os números de encarceramento cresceram 

excessivamente com o passar dos anos, mesmo após as leis que institucionalizaram 
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as penas alternativas, o crescimento de presos no Brasil é gradual e constante. O 

número de encarcerados atualmente destrói qualquer tentativa de mudança com o 

modelo retributivo atual (DARONCH, 2013). Nesta perspectiva, expõe-se que: 

 

[...] impossível não abordar a questão das penas e medidas alternativas, 
situando a constatação de seu fracasso [...]. Nas últimas décadas, muito se 
falou sobre penas alternativas: incontáveis projetos, experiências e 
supostas inovações surgiram nesse campo. Curiosamente, as taxas gerais 
de encarceramento subiram vertiginosamente, contrastando com o discurso 
das alternativas e, mais do que tudo, indicando que algo está equivocado no 
enfoque ou na transposição prática de todo esse arcabouço de ideias para 
diminuir a utilização da pena de prisão. [...]. O fato é que não houve a 
preocupação em construir um discurso teórico próprio às penas e medidas 
alternativas. Toda sua elaboração restringiu-se na crítica à prisão e na 
constatação das mazelas do cárcere. A insuficiência é evidente (SICA, 
2007, p. 8 - 9). 

 

Além disso, o problema ainda pode ser outro: não adianta pensar em penas 

alternativas à pena de prisão dentro de um paradigma unicamente punitivo-

retributivo, no qual, pela própria natureza dos mecanismos existentes (basicamente 

a pena), acabará continuamente prevalecendo à resposta de força, estimulada por 

fatores externos ao sistema (SICA, 2007).  

Atualmente, em quase a sua totalidade, os conflitos penais são voltados ao 

Poder Judiciário, o qual impõe regras para o tratamento de conflitos e a busca de 

punir a violência. Com o conflito, as partes aguardam uma resposta efetiva e justa 

para os seus casos, assim, transfere-se prerrogativas, restando fixa a solução do 

conflito nos limites estabelecidos pela lei, desprezando meios alternativos de 

soluções condizentes ao Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, tem-se que: 

 

Como resposta viável a atender a estas necessidades na persecução penal 
encontra-se o movimento da ‘diversificação’. A diversificação consiste num 
programa flexível que busca alternativas ‘para a solução de conflitos de 
natureza penal diversas do modelo tradicional’. Esse modelo pretende 
resolver, também, o conflito jurídico-penal fora do sistema tradicional de 
justiça, afastando o agressor do contato com o sistema da sua possível 
contaminação da delinquência (BEZERRA, 2016, p. 35). 

 

Diante disso, considera-se a adoção de meios alternativos ao atual sistema 

retributivo de resolução penal no país, pois com o aumento da litigiosidade, 

demanda novos meios para a resolução de conflitos. Os meios alternativos para 

solução de litígios surgem com a finalidade de procurar desafogar as varas 
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criminais, buscando uma maior e melhor solução a determinados litígios da 

sociedade. Destacam-se as figuras da Conciliação e Mediação. 

A Conciliação é uma forma de resolução pacífica de diligências, intermediada 

por um terceiro, investido de autoridade decisória ou delegado por quem a possua, a 

quem incumbe aproximar as partes, gerenciar e controlar as negociações, sugerindo 

e formulando propostas, no caminho de delimitar benefícios e malefícios, sempre 

com o objetivo de alcançar um acordo para a resolução da controvérsia entre as 

partes, e no caso destas não conseguirem almejar um acordo, o conciliador ou quem 

ele represente poderá decidir a disputa. A Conciliação é superficial e pontual, 

abrange a disputa apenas e não se aprofunda em suas causas e problemas trazidos 

pelas partes, não tem o escopo de reparar as relações, mas tão somente aquele 

determinado problema (PACHECO, 2012). 

Na Conciliação, o terceiro não tem a competência de decidir sobre o problema 

trazido pelas partes, mas sim, um papel ativo na resolução da disputa, ou seja, 

busca chegar a um compromisso entre as partes. O conciliador tem um cargo 

primordial em relação à promoção da conciliação e no controle e direção da 

discussão sobre os elementos úteis para a solução da demanda. Na decisão final, o 

conciliador exerce um papel fundamental na constituição dos quesitos do acordo e 

na proposição destes as partes para que os aceitem (SICA, 2007). 

Ao seu turno, a Mediação tem o objetivo de enfrentar de forma dinâmica a 

situação problemática e abrir meios para comunicação. É uma atividade em que 

uma terceira pessoa, neutra, ajuda ambas as partes a compreender o motivo e a 

origem do conflito, fazendo estes confrontar os próprios pontos de vista e buscar 

uma solução, sob o formato de uma reparação simbólica, mais do que material. A 

Mediação procura reestabelecer o diálogo entre as partes, pois desta forma busca 

realizar um plano de reorganização das relações, com o resultado mais satisfatório 

possível para ambas às partes (SICA, 2007).  

A Mediação privilegia a desconstrução do conflito e busca a restauração da 

convivência pacífica entre as partes envolvidas. É um instrumento para tratar 

conflitos interpessoais, tem como característica o fato de o mediador não decidir 

pelas partes, sendo o conflito abordado mais profundamente, não é tratado à disputa 

em si, mas sim o conflito. Tem a visão sobre o conflito no sentido de que é uma 

relação entre indivíduos que deve ser trabalhada de forma construtiva, trabalhando 
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com emoções e valores, como forma de conferir às partes a opção de conduzirem 

os resultados de forma duradoura (PACHECO, 2012). 

Vários estudos sobre esses modelos de resolução de conflitos criminais são 

realizados, buscam a melhor maneira para a solução dos conflitos. Por conta disso, 

a Justiça Restaurativa, vem ganhando espaço como solução de determinados 

litígios, é vista por muitos como meio alternativo eficaz de resolução de certos 

conflitos na área penal. 

 

3 SURGIMENTO, CONCEITO, TEORIAS, PRINCÍPIOS E APLICABILIDADE DA 

JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Não parece correto delimitar um momento exato da criação da Justiça 

Restaurativa, pois, consegue-se ver traços desse modelo de aplicação de Direito, 

que aparecem em diferentes regiões e legislações ao longo do tempo. Práticas 

restaurativas já se encontravam existentes em tradições dos povos do Oriente e 

Ocidente, onde princípios restaurativos teriam qualificado, por vários séculos, os 

procedimentos de justiça comunitária34 (HUESO, 2015). Os primeiros vestígios que 

se tem ciência sobre práticas restaurativas remontam desde a era pré-cristã, 

comunidades já empregavam meios restaurativos, apontados inclusive em 

documentos, a exemplo do Código Sumeriano (2.050 a.C), Código de Lipit-Ishtar 

(1.875 a.C) e no famoso Código de Hammurabi (1.700 a.C) os quais indicavam 

medidas de restituição para as vítimas de crimes contra o patrimônio (JACCOUD, 

2005 apud ORTEGAL, 2006).  

Entretanto, o modelo de Justiça Restaurativa aplicado atualmente, surge em 

meados dos anos de 1970 como decorrência das velhas tradições marcadas por 

diálogos pacificadores. A partir desta década, o estudo acerca da Justiça 

Restaurativa começou a crescer e ser mais aprofundado. Um dos motivos para isso, 

era à busca de meios alternativos como solução para as elevadas despesas de 

custeio do sistema prisional, assim como pela ineficácia do modelo tradicional de 

justiça penal, o modelo retributivo (CASTRO et al. 2016). Desta forma, a Justiça 

                                                      
34 Na Justiça Comunitária os danos eram vistos de modo coletivo. Quando um indivíduo sofria um 

dano, a família e a comunidade também se sentiam atingidas. E tanto família como comunidade se 
envolviam de modo significativo na solução. Podiam fazer pressão para obter uma solução ou servir 
como árbitros e mediadores (ZEHR, 2008). 
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Restaurativa ganhou e vem ganhando espaço em função desta problemática do 

atual sistema de justiça penal, onde visa apenas à punição pelo delito praticado e 

apresenta vários problemas conforme citado anteriormente. 

Quanto à definição da Justiça Restaurativa, não existe uma uniformidade 

conceitual, podendo dizer que o conceito está em constante processo de discussão 

e desenvolvimento. Em relação a esta não uniformidade de um conceito, existe, 

entre boa parte dos autores que trabalham a temática, um consenso em relação à 

definição que, a Justiça Restaurativa é um processo pelo qual, todas às partes que 

tem interesse em determinada ofensa, juntam-se para resolvê-la coletivamente e 

para tratar as suas implicações futuras (MARSHALL apud PALLAMOLLA, 2009). Em 

outras palavras, a Justiça Restaurativa é definida como uma abordagem que visa 

promover justiça e que envolve, tanto quanto possível, todos aqueles que têm 

interesse numa ofensa ou dano específico, num processo que coletivamente 

identifica e trata os danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim 

de restabelecer as pessoas e endireitar as coisas na medida do possível (ZEHR, 

2008). 

Nesse diapasão, as metas da Justiça Restaurativa se resumem em: Os 

programas de Justiça Restaurativa objetivam colocar as decisões-chave nas mãos 

daqueles que foram mais afetados pelo crime; Fazer da justiça um processo mais 

curativo e, idealmente, mais transformador e; Reduzir a probabilidade de futuras 

ofensas. E para atingir estas metas, é necessário que as vítimas estejam envolvidas 

no processo e saiam dele satisfeitos. Que os ofensores compreendam como seus 

atos afetaram outras pessoas e assumam a responsabilidade por tais ações. Que o 

resultado final do processo ajude a reparar os danos e trate das razões que levaram 

a ofensa e que a vítima e ofensor cheguem a uma sensação de resolução e sejam 

reintegrados à comunidade (ZEHR, 2008). 

A Justiça Restaurativa propõe o aumento da participação das partes na 

resolução do conflito penal, abrindo espaço para as pessoas direta ou indiretamente 

afetadas e até para membros da sociedade, todos intermediados por um terceiro 

imparcial chamado de facilitador, para, desta forma, contribuírem com a solução da 

diligência. Ou seja, as práticas restaurativas fazem com que a vítima seja a parte 

principal da demanda, buscando que essa, a comunidade e até o infrator, saiam 

satisfeitos dos encontros restaurativos. Busca-se, por meio dos infratores, a 
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restauração do dano causado pelo crime, que esses assumam a responsabilidade 

pelas suas condutas e busquem a reconciliação com a vítima. 

O processo restaurativo tem como uma característica significativa o fato de 

mergulhar a fundo no conflito, ressaltando as subjetividades envolvidas, pugnando, 

deste modo, pela restauração de todas as relações abaladas, o que inclui à 

reparação dos danos causados à vítima e a comunidade a partir de uma postura 

positiva do infrator, diferentemente do modelo retributivo, onde o Estado está 

sempre pronto para retribuir o mal causado com outro mal, no caso, a pena 

cominada (VITTO, 2005). 

É importante salientar, que não se trata de pretender substituir o atual modelo 

punitivo de justiça criminal pelo da Justiça Restaurativa, mas, sim, trazer um novo 

paradigma de maneira a complementar o atual modelo, tendo em vista que não há 

condições de deixar de aplicar a justiça retributiva em determinadas condutas. 

Objetiva-se, deste modo, a pacificação social a partir do consenso entre as partes 

envolvidas (SOUZA; GAMA, 2016). 

Todo este amparo exposto acima tem como objetivo dar uma efetividade a 

resolução do conflito penal, objetivando originar resultados satisfatórios para todas 

as partes envolvidas, ou seja, para a vítima, para o infrator e, inclusive, para a 

comunidade. 

A Justiça Restaurativa possui princípios específicos, os quais sedimentam 

suas eventuais características e orientam suas práticas. Esses princípios tem a 

finalidade de fazer com que os objetivos restaurativos sejam alcançados dentro dos 

parâmetros de justiça inseridos na sociedade. São elementos básicos em seu 

processo que tem a finalidade de oportunizar a chance de uma restauração nas 

relações abaladas pelo crime (MEIADO, 2016). Desta forma, destacam-se os 

princípios da Voluntariedade, Consensualidade, Confidencialidade, Celeridade, 

Urbanidade, Adaptabilidade e Imparcialidade. 

No que concerne o processo da Justiça Restaurativa, a Resolução n° 2002/12 

da ONU, dispõe que o processo restaurativo significa qualquer processo no qual a 

vítima e o ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros 

da comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das 

questões oriundas do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. 
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Os verdadeiros protagonistas do modelo restaurativo serão as pessoas 

envolvidas em cada fato criminoso. O Estado fica em segundo plano, apenas vai 

promover, por intermédio dos facilitadores, a situação adequada para que as 

pessoas possam dialogar e dar um fim aos seus conflitos e relações, observando os 

direitos constitucionais de todos os envolvidos (LEITE, 2017). A prática restaurativa 

em si, deve reunir essencialmente a vítima, infrator e os responsáveis pela condução 

dos trabalhos (os facilitadores), podendo também incluir familiares ou pessoas 

próximas às partes envolvidas no conflito, além dos representantes da comunidade 

afetada, e, se for o caso, dos advogados dos interessados (VITTO, 2005).  

As partes devem aceitar participar da Justiça Restaurativa, não podendo esta 

ser imposta de forma direta nem indiretamente. Devem ser informadas de forma 

clara que se trata de uma alternativa posta à disposição, e sua aceitação, que pode 

ser revogada a qualquer momento, deverá sempre ser voluntária (PINTO, 2005). O 

procedimento restaurativo pressupõe um encontro de forma voluntária entre a vítima 

e infrator, para juntos, dialogarem a maneira mais eficaz e justa de solucionar o 

litígio. Desta forma, um processo permeado pelo diálogo é primordial para garantir a 

efetividade da Justiça Restaurativa. Existe uma forma de atuar inclusiva e ativa, 

onde as partes realizam seus papéis, discutindo as motivações da infração e as 

eventuais consequências, por intermédio de encontros monitorados por facilitadores. 

Todos os partícipes têm voz ativa e determinante nos procedimentos, nas decisões 

e resultados finais (PEREIRA, 2008). 

Importante deixar em evidência o papel desenvolvido pelo facilitador, este não 

tem o condão de tomar para si a decisão do conflito, mas, de maneira imparcial, 

conduzir da melhor maneira possível para que as partes cheguem a um acordo. 

Outro ponto importante é em relação ao local para realização das práticas 

restaurativas, o ideal seria que fossem em um local neutro, diferente dos tribunais de 

justiça. Esta concepção é a melhor para expressar as ideias do movimento 

restaurativo, afirmando que a vítima, ofensor e os demais interessados no conflito, 

devem ter a possibilidade de encontrar-se em um local que não seja formal e 

cercado por advogados e juízes, como seria em tribunais (PALLAMOLLA, 2009). 

No caso das partes não chegarem a um acordo, ou se uma das partes desistir 

durante o processo, o conflito retorna à justiça penal tradicional em iguais 

circunstâncias de que foi enviado, ressaltando que os assuntos que foram 
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abordados nas reuniões não poderão ser citados contra o infrator no Processo 

Penal, sendo resguardado o sigilo de todas as discussões tomadas durante a prática 

restaurativa, ou seja, o seu conteúdo não pode ser levado em apreço nos atos 

ulteriores ao processo restaurativo. Por outro lado, caso obtenha sucesso no acordo, 

o juiz deverá homologá-lo, com força de sentença, pois, o acordo sendo satisfatório, 

surge à premissa para o juiz não articular o ius puniendi, devendo o acordo 

homologado ter o mesmo valor de uma sentença judicial, para evitar a possibilidade 

de ocorrer o bis in idem, ou seja, o infrator ser punido mais de uma vez pelo mesmo 

crime (CIMOLIN, 2011). 

Quanto ao local que a Justiça Restaurativa deve atuar, existem dois grandes 

modelos entre os adeptos da Justiça Restaurativa quanto a sua posição em relação 

ao sistema de justiça criminal: o modelo centrado nos processos e o modelo 

centrado nos resultados. O primeiro modelo, centrado nos processos (ou modelo 

minimalista), é conhecido como modelo “puro” de Justiça Restaurativa. Tal modelo 

destaca o processo e instiga o empoderamento da vítima, ofensor e comunidade, 

para resolverem o conflito e problemas de forma cooperativa, a partir de encontros 

face a face, dependendo da voluntariedade das partes em querer participar. Não é 

admissível que o processo restaurativo seja cominado pelo judiciário ou que este 

imponha uma sanção, mesmo que apresente objetivos restaurativos. Seus adeptos 

são contra a participação de autoridades nos processos e costumam ocupar-se de 

casos derivados do sistema de justiça criminal para os programas restaurativos. 

Nesse sentido, esta perspectiva minimalista intercede uma Justiça Restaurativa 

afastada do sistema de justiça criminal, porém, sob a fiscalização do Estado, para 

impedir abusos ou violações de direitos, podendo ocasionar resultados injustos e 

punições excessivas, por exemplo (PALLAMOLLA, 2009). 

Ao seu turno, o modelo centrado nos resultados, ou modelo maximalista, 

oferece destaque à reparação da vítima, e entende que a Justiça Restaurativa tem 

possibilidades maiores de aplicação e deve atuar de maneira integrada à justiça 

criminal, desta forma transformando o modelo retributivo. Ponto importante a se 

destacar, em relação aos partidários deste modelo, estes buscam ampliar o uso da 

Justiça Restaurativa para os delitos mais graves, defendem que a adoção dos 

processos restaurativos dispense a voluntariedade das partes e que seja possível, 

inclusive, a utilização de sanções restaurativas (impostas pelo juiz) (PALLAMOLLA, 
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2009). Assim, para os defensores do modelo maximalista, a Justiça Restaurativa 

deve estar totalmente integrada ao sistema de justiça criminal, com o intuito de 

reformá-lo de acordo com os princípios restaurativos, caso contrário, sua aplicação e 

potencial reformador seria minimizado. 

Porém, alerta-se para os riscos de a Justiça Restaurativa incorrer em bis in 

idem e “punir” o ofensor mais de uma vez. Deve-se perguntar se adicionar as 

dimensões restaurativas de forma inevitavelmente coercitiva, não iria endurecer o 

sistema criminal, no aspecto em que aumentam as exigências do sistema aos 

ofensores, pois além das penas impostas, estes deverão aderir à iniciativas 

restaurativas (JACCOUD, 2005). 

Assim, a ideia é que o programa restaurativo não se abra para conflitos que 

envolvam traumas graves, pois não tem a possibilidade de afastar a punição do 

Estado e, a reintegração é vista como impossível em casos de consequências 

irreparáveis, por exemplo, um crime que resultou em morte, pois a reunião 

envolvendo as partes vitimadas nesse crime proporcionaria riscos de construir uma 

revitimização e piorar as consequências, ao invés de resolver o problema (CIMOLIN, 

2011). Sobre esse raciocínio, os crimes graves não podem ser encaminhados aos 

processos restaurativos porque requerem uma intervenção punitiva controlada pelo 

Estado, sem a qual a violência se torna banalizada. A Justiça Restaurativa é uma 

forma de justiça mais informal, amena, que não se coloca como apropriada em 

casos que requeiram uma forte reprovação do sistema penal (JACCOUD, 2005 apud 

CIMOLIN, 2011). 

A partir disso, é necessário analisar os momentos em que as práticas 

restaurativas podem ser aplicadas no âmbito criminal. Assim, partindo-se do 

pressuposto que a Justiça Restaurativa deve complementar o sistema criminal ao 

contrário de substituí-lo, tem-se que a derivação de casos a programas restaurativos 

pode acontecer em pelo menos quatro estágios do procedimento do sistema de 

justiça criminal: 

 

(a) fase policial, ou seja, pré-acusação. O encaminhamento pode ser feito 
tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público. [...]  
(b) fase pós-acusação, mas, usualmente, antes do processo. O 
encaminhamento é feito pelo Ministério Público;  
(c) etapa do juízo, tanto antes do julgamento quanto ao tempo da sentença. 
O encaminhamento é feito pelo Tribunal;  
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(d) fase da punição, como alternativa ao cárcere, como parte dele, ou 
somada à pena de prisão (PALLAMOLLA, 2009, p. 100-101). 

 

Há de se destacar que nas duas últimas possibilidades de encaminhamento a 

programas de Justiça Restaurativa acima, surgem indagações caso os sistemas 

retributivo e restaurativo fossem acumulados. Surgiria um problema, ensejando o bis 

in idem para o infrator (pois este além de passar pelo processo penal e recebendo a 

pena decorrente, teria mais a medida restaurativa), trazendo, assim, uma 

contradição sistêmica, pois os modelos têm diferentes lógicas não permitindo uma 

coexistência pacífica (PALLAMOLLA, 2009). 

Nesse sentido, ou o caso é passível de resolução por meios restaurativos e, 

havendo a solução satisfatória nessa esfera, não autoriza a ativação do poder 

punitivo ou no caso de fracasso do processo restaurativo resulta no reenvio do caso 

para o sistema tradicional ou, por fim, o conflito não se enquadra nos critérios para o 

envio à Justiça Restaurativa e, desta forma ser tratado diretamente pelo sistema 

penal tradicional (SICA, 2007). 

Relativo às práticas, a Justiça Restaurativa se constitui a partir de práticas 

com distintas metodologias para sua aplicação, aqui se apresenta as mais 

conhecidas e utilizadas: Mediação Vítima-Ofensor; Conferências de Grupo Familiar 

e Círculos Restaurativos. Primeiramente, na Mediação Vítima-Ofensor, trabalha-se 

com a vítima e ofensor inicialmente em separado com um facilitador treinado, que 

esclarece e pondera se ambas às partes encontram-se preparadas para o processo. 

Ocorrendo o consenso, busca-se então o encontro de ambos para dialogarem em 

um local organizado e conduzido pelo facilitador para ocorrer um processo de forma 

equilibrada. Visa possibilitar que as partes envolvidas encontrem-se em um 

ambiente seguro, estruturado e capaz de facilitar o diálogo, no qual o facilitador 

comunica o infrator sobre os impactos (financeiros, físicos e emocionais) causados a 

vítima em razão do delito praticado e, o ofensor tem, desta forma, a possibilidade de 

assumir sua responsabilidade no delito, enquanto a vítima recebe dele as respostas 

sobre os motivos de como ocorreu o ato infracional. Após esta troca de experiências, 

ambos acordam uma forma de reparar a vítima, seja de forma material ou simbólica 

(PALLAMOLLA, 2009). 

Ao seu turno, o procedimento das Conferências de Grupo Familiar, é bem 

similar ao da Mediação Vítima-Ofensor. Porém, além da vítima e do infrator, 
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participam, familiares e pessoas próximas para dar apoio, pessoas que sejam 

significativas para as partes (PALLAMOLA, 2009). As principais diferenças entre as 

Conferências de Grupo Familiar e Mediação Vítima-Ofensor, são que nas 

Conferências, o facilitador adota uma posição menos ativa do que na Mediação e o 

número de participantes serão maiores, haja vista a participação das famílias e 

comunidade (VAN NESS; STRONG, 2010 apud LARA, 2013). 

Participam dos Círculos Restaurativos as partes que são diretamente 

afetadas no conflito, vítima e o infrator, suas respectivas famílias, pessoas ligadas à 

vítima e ao infrator com o intuito de apoiá-los, representantes da comunidade com o 

interesse de participar, e até pessoas vinculadas à justiça criminal (PALLAMOLLA, 

2009). Os círculos ampliam intencionalmente o rol de seus participantes. A 

comunidade adota uma postura mais ativa, e por conta do seu envolvimento, os 

diálogos dentro dos círculos são em geral mais abrangentes do que nas outras 

práticas restaurativas. Os participantes podem abordar circunstancias comunitárias e 

podem falar do apoio a necessidades de vítimas e ofensores, das responsabilidades 

que a comunidade possa ter, das normas comunitárias, ou outros assuntos 

relevantes para a comunidade (ZEHR, 2012 apud MUNIZ, 2017). 

Em relação às partes do processo restaurativo, a vítima tem seu papel 

enaltecido. O modelo restaurativo faz com que ela sinta-se parte do processo, 

participando ativamente na resolução do conflito. A vítima passa a ser protagonista 

do procedimento, derrubando aquela visão que acentua a sua postura de fragilidade 

frente ao ofensor e ao Processo Penal como um todo. Busca-se, entre outras 

finalidades, identificar quais as reais necessidades da vítima, e se empenhar para 

que sejam eliminadas, em muitos casos, uma das maiores necessidades é o 

restabelecimento da relação abalada pelo crime (SOUZA, 2014). 

Na questão do ofensor, visa, sobretudo, que este tome a consciência do 

verdadeiro mal que sua atitude causou e arrependa-se, para não mais se comportar 

de tal maneira. O ofensor não estará livre de uma responsabilização, pois, a Justiça 

Restaurativa não é uma alternativa a punição, e sim uma alternativa de punição. 

Dentro do contexto restaurativo a pretensão é proporcionar outro tipo de “sofrimento” 

ao autor da infração, busca-se induzir a um tipo apropriado de sofrimento – o 

sofrimento intrínseco em confrontar e arrepender-se de um delito e repará-lo 

(PALLAMOLLA, 2009).Em relação à comunidade, a sua participação, é uma das 
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premissas do sistema restaurativo, pois, entende-se que além de afetar a vítima, o 

ato criminoso também afeta a comunidade de um modo geral, eis que esta vê o 

infrator com um olhar estereotipado, dificultando assim a sua reintegração (SOUZA, 

2014). 

No entanto, após todo o exposto sobre o modelo restaurativo, é importante 

mencionar uma ressalva. Os pressupostos da Justiça Restaurativa, possuem base 

no Abolicionismo Penal, logo, a sua implementação necessita grande cautela por ser 

um alicerce frágil. Existem crimes que merecem punição com objetivo voltado mais à 

retribuição do que restauração, citando exemplos como homicídio, extorsão 

mediante sequestro entre outros. Porém, outros já admitem o pensamento, 

primordialmente, em restauração, como crimes contra propriedade, contra liberdade 

individual etc. (NUCCI, 2020). 

Em relação aos benefícios da aplicação do modelo restaurador, este pretende 

harmonizar os interesses e expectativas de todas as partes envolvidas no conflito 

criminal, por meio da pacificação da relação social originada pelo delito. Pugna pela 

restauração de todas as relações abaladas, o que inclui, mas não se limita, à 

reparação dos danos causados à vítima e à comunidade, através de uma postura 

positiva do infrator. Pode-se afirmar que o modelo traz vantagens para todos os 

envolvidos no delito. Ao infrator, enseja o amadurecimento pessoal, por intermédio 

do enfrentamento de forma direta das consequências sofridas pela vítima, podendo 

assim, comprometer-se na solução dos problemas em que deu causa (VITTO, 

2005). 

Em relação às vítimas, representa claros benefícios na medida em que 

devolve-lhe um papel relevante na definição da resposta ao delito e preocupa-se em 

garantir a reparação dos danos sofridos e diminuir as consequências do fato. Da 

mesma forma, do ponto de vista social, o modelo representa um ganho ao seguir em 

direção à solução efetiva do conflito concreto confiando no comprometimento das 

partes na procura de uma solução negociada, trazendo um grande potencial de 

pacificação social (VITTO, 2005). 

Os membros da comunidade onde ocorreu o delito, além de constatarem que 

o processo de justiça efetivamente se realizou, percebem que os infratores foram 

denunciados e responsabilizados por seus atos criminosos, o que contribui para 

manter a paz, o sentido de comunidade e o bem-estar social (SCURO NETO; 
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PEREIRA, 2011 apud CIMOLIN, 2011). Assim, a resposta estatal advinda da correta 

utilização do sistema restaurativo, ostenta a vantagem de se adaptar perfeitamente à 

realidade que a provocou, sendo, portanto, potencialmente mais adequada e efetiva. 

Com a prática restaurativa, poderá diminuir a aplicação de sanções penais e, 

por conseguinte, a população carcerária. O uso das sanções alternativas tem sido 

identificado como a melhor ferramenta penal para reduzir a população carcerária no 

Brasil. A Justiça Restaurativa pode ser assim considerada por visar a “devolução” do 

infrator à sociedade imediatamente após a solução do conflito (MEIADO, 2016). 

Todas as observações levam a acreditar que a Justiça Restaurativa é um 

modelo necessário na sociedade mundial e, de forma específica, no Brasil, onde o 

sentimento de seletividade e ineficiência do sistema penal tem concordância entre 

seus cidadãos. 

 

4 A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 

 

Após o delineamento do modelo restaurativo de justiça, torna-se 

imprescindível estabelecer uma breve diferenciação entre o sistema restaurativo e o 

sistema retributivo de justiça. Tal distinção tende a demonstrar como os sistemas 

apontam formas diferentes de lidar com o conflito penal. As diferenças serão 

apresentadas considerando os valores, os procedimentos, resultados e efeitos 

ensejados para as partes, sendo comentadas a seguir: 

Os valores apontados pela Justiça Restaurativa representam substancial 

esforço de reforma para adoção de formas diferenciadas de ver o delito e de buscar 

a sua solução. Existe uma importância com o desenvolvimento de valores humanos 

que possam em níveis mais profundos, amparar na recuperação dos danos e 

traumas causados pelo crime cometido e evitar que volte a ocorrer. Há uma 

preocupação em descobrir as reais consequências do crime, tanto a nível individual, 

sendo uma violação ao relacionamento pessoal entre a vítima e o infrator ou, ainda, 

a nível social, ao ponderar que o delito causa efeitos que também afetam a 

sociedade. São, pois, reconhecidas as dimensões interpessoais do delito, que 

assumem uma importância central no processo, trabalhando na perspectiva de 

resgatar estas relações que foram rompidas. A Justiça Retributiva define o delito 

como uma violação as regras da lei e tem a vítima como o Estado. O relacionamento 
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interpessoal torna-se, deste modo, irrelevante ao processo, e não enseja uma 

reparação, mas sim uma punição abstrata (JESUS, 2014). 

A perspectiva processual demonstra diversas diferenças, ao passo que, na 

Justiça Retributiva o devido processo legal suscita um rito solene, formal, público, 

obrigatório, amparado na ampla defesa e no contraditório, a Justiça Restaurativa é 

amparada no consenso, para a construção de um acordo. A confissão, isto é, o 

reconhecimento da autoria delitiva é de grande importância para a 

responsabilização. Existe, na Justiça Restaurativa uma composição voluntária e 

participativa de resoluções autocompositivas para a transgressão, sendo garantidas 

as partes a livre manifestação de vontade e confidencialidade, com a pretensão de 

possibilitar obrigações e responsabilidades em relação à reparação integral dos 

prejuízos materiais e emocionais sofridos pelas vítimas (JESUS, 2014). 

Deste modo, os resultados almejados também se apresentam bem diferentes. 

Ao passo que a Justiça Retributiva, tem por foco a aplicação de uma punição ao 

infrator e não conhece a pessoa da vítima, a Justiça Restaurativa trata de prestar 

uma apropriada atenção à vítima (para a sua devida reparação) e da mesma forma, 

dirige o cuidado ao infrator, possibilitando que este identifique as suas necessidades 

ao tempo dos fatos, com intuito de evitar novos delitos e reparar os danos causados 

a vítima, integralmente. A comunidade participa deste processo, e proporciona a 

inclusão das partes. Não há, portanto, estigmatização e nem exclusão. A Justiça 

Restaurativa trabalha na ética dos direitos humanos, assegurando oportunidades de 

promover, sempre, a inclusão social (JESUS, 2014). 

No modelo restaurativo, o tratamento proporcionado à vítima consiste em 

assistência e afeto, tendo como função empoderar seu papel com voz ativa na 

participação e controle do processo. Os efeitos para o infrator têm relevância para a 

Justiça Restaurativa, em uma transformação que o faça capaz de compreender suas 

ações e desejar mudar. Terá de entender e assumir a reparação dos danos 

causados à vítima e à comunidade. Contudo, não estará sozinho neste objetivo, 

existe uma mobilização de ações voltadas para esta participação, com propostas de 

reparação a vítima, trabalhos sociais e comunitários ou outras atividades que sejam 

construtivas (JESUS, 2014). 

No final de 2004, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 

PNUD disponibilizou um apoio financeiro para viabilizar projetos pilotos sobre a 
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Justiça Restaurativa. Assim, deu início a três projetos pilotos, a saber, o de Porto 

Alegre/RS e o de São Caetano do Sul/SP, ambos voltados para o âmbito da justiça 

da infância e juventude e o de Brasília/DF voltado aos crimes de menor potencial 

ofensivo, no âmbito do Juizado Especial Criminal. Cabe ressaltar, da mesma forma, 

a prática restaurativa implementada em Lages/SC, onde a prática é aplicada com 

mais ênfase no âmbito da violência doméstica. 

Primeiramente, o projeto em Porto Alegre/RS, denominado de Justiça para o 

Século 21, tem objetivo de divulgar e aplicar práticas da Justiça Restaurativa na 

resolução de conflitos em escolas, ONG’s, comunidades e sistema de Justiça da 

Infância e Juventude como estratégia para enfrentar e prevenir a violência em Porto 

Alegre/RS. O projeto é implementadona 3º Vara da Infância e Juventude, sendo 

articulado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS (JUSTIÇA 

PARA O SÉCULO 21, 2014). 

Em relação ao projeto piloto em São Caetano do Sul/SP, foi estabelecido no 

âmbito da 1º Vara da Infância e Juventude. A iniciativa envolve tanto a aplicação da 

Justiça Restaurativa nos processos judiciais quanto nas escolas públicas (MUNIZ, 

2017). Com maior ênfase na seara escolar, e sob a denominação Justiça e 

Educação: Parceria para a Cidadania almejou-se solucionar, de forma preventiva e 

pacífica, os conflitos surgidos nas escolas públicas, como meio alternativo as 

sanções disciplinares previstas em suas normas internas. Os comportamentos que 

tipifique atos infracionais com maior gravidade, por sua vez, são levados diretamente 

às instâncias formais e resolvidos de forma judicial (GONÇALVES, 2015). 

No tocante a Justiça Restaurativa em Brasília/DF, o movimento se diferencia 

dos demais projetos na medida em que se volta para a solução de conflitos 

envolvendo o cometimento, por pessoas adultas, de infrações de menor potencial 

ofensivo, nos aportes da Lei nº 9.099/95. O programa passou por várias 

reformulações até a criação de um núcleo específico para a aplicação da prática 

restaurativa, chamado de Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa. Junto ao 

Núcleo vincularam-se quatro centros: do Gama e Santa Maria, do Núcleo 

Bandeirante, de Planaltina e o de Taguatinga. De acordo com o último Relatório 

Anual de Justiça Restaurativa, de 2018, disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do 
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Distrito Federal e Territórios - TJDFT35, os centros receberam um total de 2.258 

processos, a partir destes, 1.881 audiências foram designadas e 1.245 sessões 

foram realizadas, resultando em 3.338 pessoas atendidas e 804 processos 

encerrados por acordo ou desistência em audiência. 

Considerando que o foco da Justiça Restaurativa é a responsabilização do 

ofensor e o empoderamento da vítima, sendo inserindo mais adequadamente em 

critérios subjetivos como bem-estar e afeto, uma pesquisa de satisfação é um 

instrumento essencial para aferir a qualidade do serviço prestado pela prática 

restaurativa. Assim, serão expostos alguns resultados da pesquisa de satisfação 

realizada no Relatório Anual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios - TJDFT. 

Em relação ao resultado jurídico da sessão 59,9% de 137 respondentes 

afirmaram que a ação terminou em acordo, 6,5% em parte e 33,6% responderam 

que não houve o acordo. No que se refere ao impacto social da Justiça Restaurativa, 

83,3% de 138 participantes acreditam que o processo restaurativo contribui para 

melhorar a convivência entre as pessoas. E 92,8% de 139 participantes afirmaram 

que a Justiça Restaurativa está preparada para ajudar as pessoas a resolverem as 

suas questões. Quando perguntados acerca da satisfação com a Justiça 

Restaurativa, 96,8% de 125 participantes se declararam satisfeitos ou muito 

satisfeitos e 98,6% afirmaram que recomendariam a Justiça Restaurativa para outra 

pessoa. 

Desta forma, sem se basear muito em quantidade de acordos obtidos e 

processos encerrados, que por sinal, são números que demonstram um bom 

potencial da prática restaurativa, a pesquisa de satisfação dos partícipes da Justiça 

Restaurativa se mostra como uma ferramenta importante para avaliar a qualidade do 

serviço prestado pela prática, mesmo que não tenham resultado em acordo, os 

participantes das práticas restaurativas traduzem uma satisfação com o atendimento 

diferenciado que receberam. Ou seja, além de verificar se o modelo restaurador 

traduz um número bom de acordos para resolverem os litígios penais, é importante 

salientar os números que trazem a satisfação das partes perante a abordagem e 

                                                      
35 Relatório de Atividades: Justiça Restaurativa. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - 

TJDFT. 2018. Disponível em: < https://www.tjdft.jus.br/informacoes/cidadania/justica-
restaurativa/publicacoes/relatorios/relatorio-anual-2018 >. Acesso em: 25 set. 2020. 
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procedimentos restaurativos, e conforme visto, estes números traduzem um modelo 

promissor perante a justiça criminal. 

E no tocante a Justiça Restaurativa em Lages/SC, esta é desenvolvida em 

ações voltadas para os ambientes da educação (municipal ou estadual), 

socioeducativa (menores em conflito com a lei) e em casos de violência doméstica. 

No âmbito da educação, são desenvolvidos círculos de conflito visando à melhoria 

das relações institucionais em abordagens trabalhadas com diretores, professores, 

colaboradores e alunos. Na seara socioeducativa a finalidade é trabalhar em círculos 

de apoio com a presença de familiares e amigos de jovens em conflito com a lei. E 

no âmbito da violência doméstica, as ações são realizadas em maiores escalas, 

ressaltando que o foco não é a reconciliação do casal, mas sim a 

autorresponsabilização e a conscientização dos danos causados não apenas à 

vítima, mas a terceiros da mesma forma (GARCIA, 2018). 

O Poder Judiciário mostrou-se o grande fomentador da Justiça Restaurativa 

no Brasil, com grande destaque do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meios 

de atos normativos, eventos e fomento a pesquisas e implementação de projetos. 

De início, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ publicou em 29 de novembro de 

2010 a Resolução n° 12536 apresentando os métodos alternativos de solução de 

conflitos, mais voltados ao âmbito civil, contudo, aplicáveis por analogia ao processo 

criminal (MEIADO, 2016). 

Entre 2014 e 2016, o movimento restaurativo ganhou mais força no Brasil 

com alguns atos promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, como por 

exemplo, a criação do Grupo de Trabalho para promover estudos e propor medidas 

visando contribuir com o desenvolvimento do modelo restaurativo, que reuniu 

magistrados, autores e estudiosos e os principais atores nacionais com experiência 

em práticas restaurativas. Como resultado do desse grupo, em 31 de maio de 2016 

foi editada a Resolução n° 22537 , a qual representa atualmente o principal ato 

normativo nacional sobre a Justiça Restaurativa (CASTRO, 2020). A Resolução tem 

                                                      
36 Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 

âmbito do Poder Judiciário. Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_125_29112010_03042019145135.pdf>. Acesso em: 22 set. 
2020. 

37 Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Disponível 
em: <https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf>. Acesso em: 22 
set. 2020. 
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por objetivo a consolidação da identidade e da qualidade da Justiça Restaurativa 

definidas na normativa, com o intuito de que não seja desvirtuada ou banalizada. 

Destaca-se também o Projeto de Lei n° 7.006 de 10 de maio de 200638, que 

visa implementar a Justiça Restaurativa na justiça criminal brasileira, para facultar o 

uso de procedimentos restaurativos no sistema criminal, em casos de crimes e 

contravenções penais. 

Porém, partindo do pressuposto de que a Justiça Restaurativa prioriza a 

informalidade e a flexibilidade em suas práticas, é plausível afirmar que a sua 

institucionalização, mediante a promulgação de uma lei, poderá incidir limitações de 

seus programas restaurativos, restringir a instauração de novos projetos, além de 

transformar o sistema em rígido e fechado, especialmente se o Poder Legislativo 

aprovar uma legislação falha com a mera finalidade de simplificar e acelerar os 

procedimentos da justiça criminal. Ademais, a lei poderá universalizar e burocratizar 

o procedimento, por exemplo, tratar crimes da mesma natureza de forma 

padronizada (como ocorre no Processo Penal atual), desconsiderando as condições 

pessoais das partes envolvidas, as diferentes abordagens, qualidade dos processos, 

bem como a capacitação dos profissionais envolvidos (DARONCH, 2013). 

É forçoso ressaltar, ainda, que não é somente com a promulgação da lei que 

o sistema penal irá se transformar e a Justiça Restaurativa se materializar, pois, 

embora a legislação busque implementar práticas inovadoras, os atores do processo 

que irão dar a apropriada aplicação estão, ainda, fadados a um modelo Retributivo e 

um processo totalmente padronizado e fechado, distantes do pensamento de que 

um modelo dialogal e conciliatório é uma resposta plausível e satisfatória na seara 

criminal. Desta forma, torna-se necessário estabelecer um diálogo intenso, ao nível 

local, regional e nacional, para assim buscar um consenso que consiga orientar a 

institucionalização do modelo restaurativo, no intuito de promover significativa 

mudança no sistema criminal. 

 

 

 

                                                      
38 Projeto Lei n° 7.006 de 10 de maio de 2006 -para facultar o uso de procedimentos de Justiça 

Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais. Disponível 
em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785>. Acesso 
em: 23 set 2020. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após todo o exposto acerca da Justiça Restaurativa, pode-se afirmar que esta 

pode vir a ser uma excelente alternativa para aperfeiçoar o atual ordenamento 

jurídico penal. Em circunstâncias específicas, poderá trazer resultados mais 

eficientes da perspectiva do jurisdicionado, acreditando que, com a adoção de 

técnicas restaurativas nas resoluções de conflitos, poderá representar um grande 

avanço ao sistema, trazendo para o Direito Penal e Processual Penal um modelo 

democrático, que busca a resolução do conflito através do diálogo e restauração da 

situação, reunindo a vítima, o infrator e, se for o caso, membros da comunidade 

afetados pela conduta ilícita, em local controlado por um facilitador, para de forma 

justa e conjunta, buscarem a melhor solução para o caso. Ou seja, firma-se como 

uma resposta inovadora as necessidades não atendidas de vítimas e infratores, 

apostando no diálogo e na restauração como modelo a ser inserido no sistema de 

resolução dos conflitos criminais. Pode ser entendida como um modelo menos 

estigmatizante, criminalizante e saindo do foco tradicional da justiça criminal, qual 

seja o binômio crime-castigo. 

Os resultados obtidos nos projetos pilotos mostram como a Justiça 

Restaurativa pode abranger, de forma eficiente, várias frentes, como no âmbito de 

menores em confronto com a lei, em ambientes escolares, como ocorrem no Rio 

Grande do Sul e São Caetano do Sul/SP, em casos de violência doméstica em 

Lages/SC, mas, com atenção especial na seara criminal de adultos, no Juizado 

Especial Criminal, que ocorre no projeto do Distrito Federal. 

Com os resultados obtidos no âmbito do Juizado Especial Criminal, no projeto 

restaurativo da Capital Federal, pode-se afirmar que a Justiça Restaurativa tem 

grande potencial de ser um modelo eficaz para a resolução de conflitos na seara 

penal, não se baseando apenas em quantidade de acordos obtidos e processos 

encerrados, que, não obstante são números consideráveis, que demonstram um 

bom potencial da prática restaurativa. Mas a pesquisa de satisfação dos 

participantes da Justiça Restaurativa mostrou a qualidade do modelo, mesmo que 

alguns processos não tenham efetivamente resultado em acordo, as partes 

traduziram uma grande satisfação com o atendimento diferenciado que receberam. 
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Desta maneira, ao analisar a Justiça Restaurativa, esta mostra-se como uma 

inovação que pode ser inserida na seara do Direito Penal e Processual Penal, de 

forma que os complementem. A Justiça Restaurativa pode ser uma excelente 

alternativa à ideia de retribuição tão fixada no pensamento do Direito Penal e da 

sociedade, podendo resolver os conflitos criminais de menor ou médio potencial 

ofensivo que aceitem a resolução por intermédio desta prática, deixando os crimes 

que não aceitem a prática e os mais graves exclusivamente para a justiça tradicional 

retributiva.  

Logo, as reflexões apresentadas aqui, não dirigem para a substituição do 

sistema tradicional de justiça penal pelo modelo restaurativo. Pretende-se 

demonstrar que a Justiça Restaurativa serviria como um complemento ao atual 

modelo de justiça, e sendo executada da forma correta, consegue ser perfeitamente 

eficiente, legal e satisfatória. Entretanto, por ser um modelo ainda incipiente, 

desconhecido de grande parcela da sociedade, e até mesmo do mundo jurídico, a 

prática necessita ser difundida e, posteriormente, discutida a nível nacional, para se 

chegar a melhor maneira possível de aplicar a Justiça Restaurativa no país e que 

esta traga os resultados tão visados para atenuar a situação do sistema de justiça 

penal hodierno. 
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A PROGRESSIVIDADE FISCAL DO IPTU COMO INSTRUMENTO DE ALCANCE À 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS SOB A LUZ DO PRINCÍPIO DA 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

Daniel Teles da Luz Wandscheer39 
Leandro Américo Reuter40 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as possibilidades, impedimentos e 
limites da aplicação da progressividade fiscal do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, sob a ótica do princípio tributário-constitucional da Capacidade Contributiva, 
bem como identificar em que medida e de que forma esse tributo municipal pode 
cooperar para o alcance do objetivo constitucional de redução das desigualdades 
sociais, previsto na Constituição Federal do Brasil. Intenta-se, em um primeiro 
momento, realizar uma abordagem dos princípios republicanos instituídos na 
Constituição Federal brasileira, bem como promover uma análise profunda 
relativamente ao objetivo constitucional da redução das desigualdades sociais, sob a 
ótica da justiça fiscal. Partindo deste ideário, no segundo tópico aprofunda-se o 
entendimento a respeito dos conceitos, características e finalidades da 
progressividade tributária, em sua modalidade fiscal e extrafiscal, bem como expor 
as relações entre o Princípio da Capacidade Contributiva e a progressão dos 
tributos. Por fim, o terceiro tópico contrapõe as questões constitucionais ligadas ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano e sua progressividade, além de expor seu 
potencial de cooperação frente ao objetivo constitucional de redução das 
desigualdades sociais, sob a ótica do Princípio da Capacidade Contributiva. O 
estudo foi realizado por meio da análise dos posicionamentos e contraposições 
doutrinárias e do tratamento do tema pelos tribunais brasileiros. Chega-se à 
conclusão de que o Princípio da Capacidade Contributiva tem o condão de justificar 
uma aplicação da progressividade fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano, se 
amparada na tentativa de alcance ao objetivo constitucional de redução das 
desigualdades sociais. 

 

Palavras-Chave: Justiça Fiscal. Progressividade. IPTU. Desigualdades sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Princípio da Capacidade Contributiva é baseado em um conceito de Justiça 

Fiscal, impondo uma tributação mais onerosa para àqueles de detêm uma maior 

concentração de riquezas. A progressividade fiscal, por sua vez, é um dos seus 

principais instrumentos de materialização. 

Sob o império da atual Constituição, há inúmeras restrições na admissão da 

progressividade fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano, porquanto esse 

imposto tem caráter real que é incompatível com a progressividade decorrente da 

capacidade econômica do contribuinte.  

Nesse norte, o objetivo geral desse trabalho é discutir as possibilidades, 

impedimentos e limites da aplicação da progressividade fiscal do IPTU, quando 

utilizada para auxiliar no alcance do objetivo constitucional de redução das 

desigualdades sociais, sob o fundamento do Princípio da Capacidade Contributiva. 

Para tanto, em um primeiro momento, será analisada a tributação em seu 

aspecto social, com uma explanação a respeito da relação entre os princípios 

republicanos e objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais, sob a 

ótica da Justiça Fiscal. 

A forma de governo republicana é espelhada na coletividade e solidariedade, 

em que o poder e o exercício da soberania são atribuídos ao povo por meio da 

democracia representativa. Desse modo, o objetivo inicial do presente trabalho é 

expor as raízes do Republicanismo existente na tributação, bem como identificar 

seus limites e papel social frente às desigualdades sociais. 

Em um segundo momento, busca-se uma contextualização a respeito da 

modalidade de tributação da progressividade, identificando seu comportamento e 

sua relação com o contexto social em que está inserido o Princípio da Capacidade 

Contributiva.  

O Princípio da Capacidade Contributiva é um mandamento constitucional que 

traduz um dos pilares do Direito Tributário, além de ser uma das balizas de 

interpretação mais expressivas nesse ramo de estudo. A progressividade tributária, 

por sua vez, é o seu método mais efetivo de materialização. 

Dessa forma, busca-se entender a relação entre esses dois conceitos, por 

meio da exposição dos conceitos operacionais que cercam a progressividade 
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tributária, aprofundando-se nas modalidades de fiscalidade e extrafiscalidade, seus 

limites e forma de aplicação, identificando a relação dos conceitos com o Princípio 

da Capacidade Contributiva. 

Por fim, serão explanados conceitos relativos ao Imposto Predial e Territorial 

Urbano, bem como sua sistemática de incidência e aplicação no Sistema Tributário 

brasileiro. 

O IPTU é a maior prerrogativa de natureza tributária conferida aos municípios 

para o controle do contexto econômico e social local, já que, por meio dele é 

possível uma tributação com potenciais de interferência nas ações dos contribuintes 

e da economia local (progressão extrafiscal) e também uma tributação pautada na 

graduação conforme as características do bem tributado (progressão fiscal).  

Dessa forma, intenta-se alcançar a definição, também, do conceito de 

progressividade fiscal no âmbito do IPTU, as possibilidades legais de aplicação 

dessa modalidade de tributação perante a lei tributária, bem como os 

posicionamentos da doutrina e jurisprudência que cercam o tema.  

Por fim, busca-se mensurar o potencial do IPTU de cooperar com o objetivo 

constitucional de redução das desigualdades sociais, através de uma progressão 

fiscal de alíquotas levando em consideração a capacidade de contribuição de cada 

cidadão. 

Portanto, partindo da exposição dos temas acima citados, o presente trabalho 

tem a pretensão final de analisar e identificar de que forma e em que medida a 

progressividade fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano pode servir de 

instrumento de alcance à redução das desigualdades sociais, a partir da ótica do 

Princípio da Capacidade Contributiva. 

 

2 DISCUSSÕES 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, especificamente 

em seu art. 1º, afirma que o Brasil é uma República. Muito embora existam, na 

história do republicanismo, outros países com esta forma de governo, para a correta 

compreensão da verdadeira intenção da Carta Magna em determinar e impor tal 

característica ao país, se deve buscar as dimensões e elementos desse conceito na 

própria constituição.  
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O termo "República" vem do latim res pública, expressão que pode ser 

traduzida como "coisa pública" ou "assunto público". Através desta simples tradução 

já é possível verificar que o formato de governo instituído pelo republicanismo, 

aparentemente, não se revela como promotor de preponderância de interesses 

particulares em detrito de outros. 

Para Montesquieu o “governo republicano é aquele que o povo, como um 

todo, ou somente uma parcela do povo possui poder soberano" (2009. p. 122), 

sendo estes denominados os representantes do Estado.  

Todavia, esse poder auferido aos representantes estatais é revestido de 

finalidade antes mesmo de ser outorgado. Tal finalidade é a proteção suprema dos 

interesses materiais e morais do Estado, representando à população não um risco 

para as pessoas, mas um penhor de suas liberdades. 

Roque Antonio Carrazza define o conceito República da seguinte forma: 

“Republica é o tipo de governo, fundado na igualdade formal das pessoas, em que 

os detentores do poder político exercem-no em caráter eletivo, representativo (de 

regra), transitório e com responsabilidade” (2017. p. 72). 

Desse modo, verifica-se que se trata de uma forma de governo que espelha a 

coletividade, em que o poder e o exercício da soberania são atribuídos ao povo, que 

elege os representantes para um mandato pré-fixado.  

Para melhor alvitre, destaca-se de algumas características inerentes à forma 

de governo republicana: Isonomia, temporariedade, eletividade e a responsabilidade. 

A Isonomia, por sua vez, é uma das marcas mais profundas dentro do senso 

de coletividade presente em uma república. Trata-se, em regra, de uma igualdade 

formal das pessoas, porquanto, em sua ideologia de base, todos os cidadãos têm a 

mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem distinção de condições 

pessoais e sociais. 

Desse viés que nasce o Princípio da Igualdade, insculpido no Sistema 

Republicano. Nele, uma vez que inexistem juridicamente classes dominantes ou 

dominadas, não se coaduna qualquer privilégio de nobreza, clero ou plebeus. 

Outra marcante característica do Sistema Republicano é a temporariedade. 

Trata-se de um marco que significa que os governantes possuem um período de 

comando com prazo previamente determinado, sem possibilidade de um posto 

vitalício de governo. 
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O poder de comando conferido aos chefes de Estado e demais governantes é 

exercido em caráter eletivo, ou seja, são escolhidos pelo povo, por meio de sufrágios 

que devem ser banhados em lisura e transparência. Trata-se de uma característica 

vital do republicanismo, necessária à mantença da virtuosidade da forma de 

governo. 

Todos esses parâmetros, balizas e instrumentos de supervisão instituídos 

pela República se mostram necessários quando verificado o tamanho dos encargos, 

obrigações e inúmeros poderes que são conferidos aos eleitos pelo povo.  

Um desses poderes, e talvez o principal, é o de, na qualidade de 

representante do interesse público, exercer a soberania Estatal, seja em pro ou em 

detrimento dos particulares, conforme autorizar ou ordenar o ordenamento jurídico 

vigente. 

Isso significa dizer que o detentor do mandato eletivo, ora representante do 

Estado, tem, também, observando-se a função de cada representante, o poder de 

exigir dos indivíduos que estão sob sua tutela, que lhe forneçam os recursos 

necessários à mantença da entidade soberana. Tal capacidade é chamada pela 

doutrina de Poder de Tributar. 

No Direito Tributário, esse poder se emprega para designar a ação estatal, de 

modo não arbitrário, o derivado de “contribuir” (unir, incorporar, dar, fornecer), para 

ação do contribuinte, consubstanciada em uma contribuição proporcional que cada 

um fornece para atender a uma despesa comum, traduzindo a ideia de partilha entre 

os indivíduos (contribuintes). 

Muito embora chamado de Poder de Tributar, é necessário salientar que a 

forma republicana de governo não permite que tal capacidade do eleito seja 

arbitrária, de modo a não se caracterizar, efetivamente, em determinados casos, um 

poder e sim uma relação de tributação, uma vez que o poder, conforme Bobbio, "é 

uma relação entre dois sujeitos onde um impõe ao outro sua vontade e lhe 

determina, mesmo contra vontade, o comportamento" (1982. p. 12). 

Hugo de Brito Machado leciona a respeito: “Importante, porém, é observar 

que a relação de tributação não é simples relação de poder como alguns têm 

pretendido que seja. É relação jurídica, embora o seu fundamento seja a soberania 

do Estado” (2017. p. 27). 
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É inconteste que as limitações ao Poder de Tributar se trata de uma 

consequência lógica e de compatibilização do sistema republicano com a tributação. 

O espírito coletivo e isonômico da República, fundando, como já citado, na 

inexistência de tratamento diferenciado entre os indivíduos impede uma tributação 

autoritária e excessivamente criteriosa. 

Assim, a isonomia tributária no Sistema Republicano se mostra como um 

corolário à característica marcante e vital dessa forma de governo, alterando a base 

principiológica do Poder de Tributar.  

Outra definição importante prevista na Constituição Federal do Brasil, além de 

que o Brasil tem a forma de governo republicana, são os objetivos fundamentais da 

república. Dispõe o art. 3º, do texto constitucional: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

O rol exemplificativo de propósitos da República se trata de mais um dos 

mecanismos balizadores presentes na Carta Magna. Tais proclamos constantes do 

texto constitucional têm o fito de servir como luz e direção dos operadores do poder 

estatal em prol do desenvolvimento e progresso da nação. 

Desse modo, os objetivos fundamentais da republica deverão servir como 

balizas e vetores do poder legiferante dos representantes do Estado, bem como 

daqueles que interpretam as normas, seja quando no momento de edição de lei ou 

ato normativo ou de sua aplicação. Ainda, esses objetivos têm o poder de servir 

como fundamento para políticas e atos públicos ou modulação de quaisquer efeitos 

de uma lei ou ato normativo, uma vez que traduzem a finalidade de existência da 

república federativa do Brasil. 

Ainda, outro fator a ser destacado é que a tributação não possui papel 

fundamental apenas no tocando à arrecadação de riquezas para o Estado. Tal 

pensamento traduz uma visão supérflua a respeito do ordenamento jurídico e 

objetivos da administração. A tributação é o combustível para o andar da máquina 

estatal.  
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Não se pode cogitar a possibilidade do alcance de qualquer um dos objetivos 

da república considerando, sob qualquer ótica, a inexistência da tributação, uma vez 

que, conforme Vanoni, "não há direito sem Estado, nem Estado sem tributo" (1952. 

p. 182). 

Nesse contexto, a tributação, além de ser um dos alicerces de existência 

estatal, se mostra como ferramenta de desenvolvimento e controle econômico do 

país, desempenhando um papel fundamental em parte de um dos objetivos 

fundamentais da república em específico: a erradicação das desigualdades sociais. 

As desigualdades sociais se mostram como consequência da distribuição de 

riquezas em uma sociedade, esta última que, segundo Dworkin, "é resultado do seu 

ordenamento jurídico, mas não só em relação às leis que regem a propriedade e as 

relações para a sua aquisição e transferência, como também em relação às normas 

fiscais e políticas." (2005, p.10). 

Nesse viés é que se infere a importância da tributação como mecanismo de 

redistribuição de riquezas destinada à redução das desigualdades sociais, por meio 

da tributação e transferência de capital, que permitem corrigir essas desigualdades 

das dotações iniciais e das forças de mercado.   

Voltando à análise do texto constitucional, é possível verificar que além das 

balizas legais bem definidas impostas pela Carta Magna, também são presentes 

algumas aberturas genéricas propositais de interpretação. Trata-se de comandos 

expressos, de grande peso quando da interpretação da norma, que traduzem a 

verdadeira intenção do texto legal e devem ser utilizados para sanar lacunas da lei. 

São os chamados princípios constitucionais. 

No contexto em tela, que diz respeito à tributação, é imprescindível o 

destaque do consagrado Princípio da Capacidade Contributiva, elencado no art. 145, 

§ 1º, da Constituição Federal: 

 

Art. 145, §1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade 
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte. 
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O referido princípio, como é possível de se verificar da simples leitura do texto 

legal, destaca a possibilidade de efeitos da tributação de acordo com a capacidade 

de cada contribuinte, mediante o preenchimento e verificação de certas condições.  

A doutrina majoritária sustenta que o Princípio da Capacidade Contributiva, 

em verdade, se trata de uma consequência da característica, e também princípio, da 

Isonomia ou Igualdade presente no Sistema Republicano, mantendo-se presente o 

senso de justiça e não discriminação. 

Ainda, além de ser corolário do Princípio da Igualdade, presente na base de 

um Estado Republicano, o Princípio da Capacidade Contributiva se mostra como um 

verdadeiro e efetivo instrumento de Justiça Fiscal. Fortalece este posicionamento, o 

doutrinador Renato Lopes Becho: 

 

No caso do princípio da capacidade contributiva, o constituinte elegeu um 
valor – o valor de justiça – para os impostos, no sentido de que cada 
contribuinte deve recolher os impostos de acordo com sua condição 
econômica, com sua capacidade de suportá-los, sem que, com a tributação, 
seja reduzindo a uma condição incompatível com os direitos humanos, 
reduzindo-o a condição de penúria econômica ou de miserabilidade. Quem 
possui mais dinheiro deve recolher os impostos em valores superiores em 
relação àqueles que têm menos dinheiro (2011, p. 251). 

 

Desse modo, o art. 145, § 1º, traz à baila a premissa de que se mostra 

incompatível com o ordenamento jurídico, bem como com o texto constitucional, 

uma tributação irrazoável e atentatória ao direito de propriedade e garantia do 

mínimo existencial, devendo-se observar, a todo o momento, a capacidade 

contributiva de cada um, de acordo com o caso concreto e os elementos subjetivos 

do polo negativo da relação tributária. 

O Estado forneceu várias ferramentas importantes para ser utilizado pelo 

Direito Tributário para o alcance dos objetivos e características da república. Uma 

delas é a Progressividade Fiscal. 

Como forma de explanar o conceito de Progressividade Tributária, Machado 

Segundo (2018, p. 103) menciona: "diz-se progressivo o tributo cujo ônus aumenta 

conforme se majora outra variável relativa à pessoa ou ao objeto a serem 

tributados". 

A variável citada pelo autor se refere progressividade instalada em algumas 

alíquotas de determinados impostos. Tal progressividade tem o condão de atender 

ao Princípio da Capacidade Contributiva. 
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Na prática tributária, é correto dizer que é progressiva a alíquota que aumenta 

de acordo com a base de cálculo: se a base de cálculo aumenta, a alíquota também 

aumentará. Com a progressividade, uma variação da base de cálculo implica numa 

variação da alíquota. 

Atualmente, a progressividade tributária é aplicada em alguns impostos, como 

no caso do Imposto de Renda (art. 153, I, da CF), Imposto Territorial Rural (art. 

153,§ 4º,I, da CF), Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (Art. 155, §1, IV, 

da CF), dentre outros. 

Em simples pesquisa a respeito do tema, verifica-se que a progressividade 

tributária é amplamente debatida pela doutrina, principalmente no que diz respeito a 

sua aplicação e cabimento, uma vez que o princípio da capacidade contributiva 

encoraja a o legislador à aplicação desse instituto amplamente, uma vez que se 

configura como a solução perfeita para a adequação da carga tributária de acordo 

com o sujeito passivo. 

Dessa forma, conforme Machado "o tributo progressivo na verdade é o que 

mais adequadamente alcança a capacidade econômica das pessoas" (2001, p.63). 

Ou seja, é por meio da progressividade tributaria que se pode tentar alcançar a 

efetividade da capacidade contributiva do sujeito, bem como procurar o equilíbrio 

social, através do alcance da justiça fiscal. 

Obviamente, a progressividade dos tributos não é algo absoluto, tampouco 

amplamente utilizado, uma vez que também há regras para sua aplicação, conforme 

será visto. Todavia, para o correto entendimento da serventia e cabimento do 

instituto, é necessário o esclarecimento um pouco mais profundo de outros conceitos 

ligados aos tributos, porquanto refletem diretamente em sua progressividade. 

Como já citado anteriormente no presente estudo, a tributação se reveste de 

uma função arrecadatória de recursos para a mantença do Estado, além de outras 

também já explicitadas. Assim, pode-se verificar que o tributo possui uma serventia 

de garantir o funcionamento econômico da máquina estatal por meio da arrecadação 

de proventos dos seus contribuintes, respeitados os direitos de propriedade. 

Muito embora o tributo possua também outras finalidades, é correto dizer que 

quase na totalidade dos Estados modernos, a tributação predomina como fonte de 

receita, sendo essa receita classificada como derivada ou compulsória. Para melhor 

entendimento, utiliza-se dos ensinamentos de Leandro Pausen: 
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Os tributos são efetivamente a principal receita financeira do Estado, 
classificando-se como receita derivada (porque advinda do patrimônio 
privado) e compulsória (uma vez que, decorrendo de lei, independem da 
vontade das pessoas de contribuírem para o custeio da atividade estatal). 
(2017. p 25). 

 

Todavia, muito embora haja a predominância da tributação com finalidade de 

arrecadação de receita para o Estado, os tributos sempre oneram as situações ou 

operações sobre o qual incidem, o que pode acabar influenciando a escolha ou ação 

do contribuinte, em virtude da diferença monetária ocasionada pela tributação. 

Nesse contexto é que podemos citar a classificação de um tributo como fiscal ou 

extrafiscal. 

Diz-se tributo com efeitos fiscais àquele que tem pretensão meramente 

arrecadatórias. A instituição do tributo pelo Estado possui apenas a intenção 

predominante de arrecadar fundos para a mantença das atividades do ente 

tributante, tratando-se da finalidade predominante da maioria dos tributos. 

É imperioso ressaltar que muito embora a fiscalidade seja característica 

marcante e predominante na maioria dos tributos, como já citado, o fato de a 

tributação onerar a ação, ato ou produto de sua incidência enseja, automaticamente, 

uma maior deliberação do contribuinte quando da providência tributada. Desse modo 

é possível dizer que um tributo pode apresentar as duas características simultâneas. 

Porém, para a correta classificação do tributo é necessário que seja analisado 

o contexto fatídico, bem como a intenção do ente tributante quando da instituição do 

tributo, não se devendo pautar apenas pelo efeito e impacto do tributo perante o 

contribuinte. Ainda, caso o tributo de fato tenha a presença das duas características 

quando da sua instituição, há de se considerar o de sua maior predominância, qual 

seja, como já citado, na maioria dos tributos, a mera arrecadação de receitas 

necessárias à realização de suas atividades. 

Nesse diapasão, Eduardo Sabbag cita como uma tarefa difícil distinguir o 

tributo fiscal daquele que se mostra extrafiscal, pois "Esse traço distintivo, fruto de 

originária reflexão econômica, mostra-se pouco preciso na aplicação jurídica" (2018. 

p. 164). 

Por outro lado, os tributos extrafiscais são aqueles que têm intenção diversa 

da arrecadação de receita. É aquele que, quando da sua instituição, almeja a 

provocação de uma atitude específica por parte do contribuinte. Ainda, o ente 
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tributante deseja, nesses casos, o alcance de propósitos paralelos, como a 

redistribuição da renda e da terra, a defesa da economia nacional, a orientação dos 

investimentos privados para setores produtivos, a promoção de desenvolvimento de 

determinado setor, entre outros.  

Evidentemente que, ao tempo em que o tributo exerce função com natureza 

predominantemente extrafiscal, ou seja, voltada para realização de um fim ou valor 

constitucional, não há como desconsiderar seu caráter de fiscalidade, pois, em maior 

ou menor escala, sempre haverá arrecadação. 

A extrafiscalidade do tributo também apresenta uma característica peculiar: 

sua excepcionalidade. Diferentemente dos tributos fiscais, os tributos coma 

finalidade extrafiscal têm presença restrita aos casos de comprovada necessidade 

de sua instituição.  

Isso significa dizer que por se tratar de um instituto – tributo - que possui um 

papel regulatório e arrecadatório, não pode ser imposto visando somente a coerção 

do particular à pratica ou não prática de determinado ato. Para essa finalidade já 

existem outras ferramentas à disposição do legislador. Desse modo, deve a função 

extrafiscal do tributo aparecer na via paralela da tributação fiscal, sem pretender 

substituí-la por completo. 

Utiliza-se como exemplo de aplicação de um tributo com caráter extrafiscal: 

 

Quando há necessidade de um equilíbrio no mercado, o Poder Executivo 
Federal pode valer-se de um aumento de tais impostos regulatórios, a fim 
de que se fomentem comportamentos, como aquisição de bens produzidos 
no Brasil (aumentando-se o II), controle de inflação (aumentando-se o IOF) 
ou desestímulo a processos industriais (aumentando-se o IPI) (SABBAG, 
Eduardo. 2017. p. 76). 

 

Tendo em vista tamanha as possibilidades que se abrem quando autorizada a 

instituição de um tributo como forma de controle da economia e de atitudes 

especificas dos contribuintes, a Carta Magna restringiu, ao longo do texto 

constitucional, as possibilidades de aplicação desse instituto.  

São exemplos os seguintes dispositivos constitucionais: i) o que veicula o 

princípio da uniformidade geográfica, permitindo à União conceder “incentivos fiscais 

destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre 

diferentes regiões do país” (art. 151, I); ii) os que permitem a utilização de alíquotas 

progressivas nos impostos sobre a renda (art. 153, § 2º, I) e sobre a propriedade 
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rural (art.153, § 4º, I); iii) os que impõem a alteração de alíquotas do IPI e ICMS em 

razão da essencialidade dos produtos ou serviços gravados (arts.153, § 3º, I e 155, 

§2º, III) e iv) o que determina a progressividade de alíquotas do IPTU (arts. 155, §1º 

e 182, §4º, II).        

Em todos esses casos, a despeito de também servir como instrumento para 

carrear recursos aos cofres públicos – a função fiscal -, a tributação também é 

utilizada para realizar outras finalidades e objetivos constitucionais, como a redução 

das desigualdades sociais, ora já citada no presente. 

Em que pese serem muitas e relevantes as finalidades constitucionalmente 

autorizadas para a criação de normas tributárias extrafiscais - meio ambiente, lazer, 

cultura, educação, esporte, redução de desigualdades econômicas e sociais, dentre 

outras -, a Constituição Federal impões outros limites para a instituição de tributos 

com caráter extrafiscal. 

Os limites para a aplicação dessa finalidade do tributo existem para que a 

norma tributária não seja utilizada de forma a derrogar o ordenamento jurídico a 

qual, inclusive, ela está sujeita, como discorre Paulo de Barros Carvalho: 

 

Consistindo a extrafiscalidade no emprego de fórmulas jurídico-tributárias 
para a obtenção de metas que prevalecem sobre os fins simplesmente 
arrecadatórios de recursos monetários, o regime que há de dirigir tal 
atividade não poderia deixar de ser aquele próprio das exações tributárias. 
Significa, portanto, que ao construir suas pretensões extrafiscais, deverá o 
legislador pautar-se, inteiramente, dentro dos parâmetros constitucionais, 
observando as limitações de sua competência impositiva e os princípios 
superiores que regem a matéria, assim os expressos que os implícitos. Não 
tem cabimento aludir-se a regime especial, visto que o instrumento jurídico 
utilizado é invariavelmente o mesmo, modificando-se tão somente a 
finalidade do seu manejo (2012. p. 230). 

 

Nesse contexto, destaca-se que algumas vezes o legislador utiliza da 

progressividade da tributação como instrumento de aplicação e efetividade da 

característica final do tributo, independente da natureza fiscal ou extrafiscal, 

podendo a variação da alíquota e base de cálculo servir tanto para fins de 

arrecadação ou de controle econômico, desde que, obviamente, autorizado pela 

legislação. 

No tocante à Capacidade Contributiva e a Progressividade Tributária, é 

importante destacar a necessidade de classificação dos tributos, como explanado 

anteriormente. Isso se dá ao fato de que o princípio da capacidade contributiva não 
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é aplicada quando bem entender, seja pelo legislador ou por magistrados, quando 

de um processo judicial. 

O princípio da Capacidade Contributiva apresenta vários instrumentos de 

efetividade e aplicação, sendo a Progressividade Tributária um deles. Isso, pois, a 

progressão de alíquotas a variar com a capacidade de contribuição do particular é 

exatamente a tradução da intenção do legislador constituinte ao consagrar o referido 

princípio. 

Reforça este posicionamento Leandro Pausen: 

 

Através das alíquotas progressivas é possível fazer com que aqueles que 
revelam melhor situação econômica e, portanto, maior capacidade para 
contribuir para as despesas públicas, o façam em grau mais elevado que os 
demais, não apenas proporcionalmente a sua maior riqueza, mas 
suportando maior carga em termos percentuais. É, portanto, um instrumento 
para a efetivação do princípio da capacidade contributiva, mas deve ser 
utilizado com moderação para não desestimular a geração de riqueza, 
tampouco desbordar para o efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, inciso 
IV, da Constituição (2017. p. 158). 

 

É imperioso ressaltar que o princípio da capacidade contributiva, assim como 

outros princípios expedidos pelo ordenamento jurídico e a Constituição Federal, é, 

também, munido de certa quantidade de abstração e amplitude de interpretação, 

para que seja possível sua ampla aplicação e efetividade, todavia causando 

calorosos debates. 

No caso em tela, o legislador, ao elaborar o texto constitucional, empregou o 

seguinte comando, quando da criação do Princípio da Capacidade Contributiva: 

 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
I -impostos; 
II -taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III -contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, 
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

 

Denota-se que o termo "sempre que possível" trouxe certo grau de abstração 

quando do seu emprego, isso, pois, não houve qualquer determinação expressa de 
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vinculação para a aplicação do princípio. Desse modo, ao mesmo tempo em que 

tornou ampla a aplicação do princípio, houve omissão quando da vinculação 

expressa em aplicação da baliza legal. 

Porém, a doutrina é uníssona em afirmar que a expressão empregada pelo 

legislador não abriu qualquer discricionariedade, mas sim um dever inafastável de 

aplicação, pois deve ser interpretado de forma a manter a harmonia com o texto 

constitucional: 

 

A análise do §1º do art. 145, da Constituição Federal deve orientar o 
estudioso no sentido de que a expressão ‘sempre que posível’ não confere 
poder discricionário ao legislador, mas designa, sim, por meio do adverbio 
‘sempre’, um inafastável grau de imperatividade no comando, ‘deixando 
claro que, apenas sendo impossível, deixará o legislador de considerar a 
pessoalidade para graduar os impostos pela capacidade econômica do 
contribuinte (2018. p. 173). 

 

Desse modo, sempre que cabível, deverá ser aplicado o Princípio da 

Capacidade Contributiva, o que, de fato, ocorre na maioria das vezes com a 

utilização da Progressividade Tributária, visto que, como já citado, é mencionada 

pela doutrina como a técnica de tributação que mais se amolda e cumpre com a 

intenção do referido princípio. 

Dentre os vários tributos passíveis da aplicação do Princípio da Capacidade 

Contributiva, um deles é o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Para melhor 

elucidação, passemos à análise e destaque das principais características desse 

tributo. 

O IPTU é um tributo que de competência municipal previsto no inciso I do art. 

156 da CF e também no art. 32 do Código Tributário Nacional (CTN): “O imposto, de 

competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 

natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana 

do município”.  

O contribuinte do IPTU, definido no art. 34 do CTN, é o proprietário do imóvel, 

o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Destaca-se que, 

segundo o Código Civil, proprietário é aquele que detém os atributos de usar, gozar, 

dispor e de reaver o bem. O titular do domínio útil recebe do proprietário os direitos 
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de usar e gozar do bem. O possuidor, por sua vez, é aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 

O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 

imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do município, 

cujo momento de apuração ocorre em 1º de janeiro de cada ano, mediante ficção 

jurídica. 

A zona urbana do município é definida em lei municipal. O § 1º do art. 32 do 

CTN exige, como requisito mínimo, a existência de pelo menos dois dos seguintes 

melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: a) meio-fio ou 

calçamento, com canalização de águas pluviais; b) abastecimento de água; c) 

sistema de esgotos sanitários; d) rede de iluminação pública, com ou sem 

posteamento para distribuição domiciliar; e) escola primária ou posto de saúde a 

uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado. O § 2º permite 

que incida o imposto em as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, exigindo-se 

previsão na lei municipal e que estas áreas constem de loteamentos aprovados 

pelos órgãos competentes, com destinação à habitação ou ao comércio. 

Segundo o art. 33 do CTN e seu parágrafo único, a base de cálculo do IPTU é 

o valor venal do imóvel, não se considerando o valor dos bens móveis nele 

mantidos, permanente ou temporariamente, com o fim de utilização, exploração, 

aformoseamento ou comodidade.  

A doutrina, bem como jurisprudência dos tribunais superiores, já consolidou a 

classificação do IPTU como sendo um imposto real. Nesse norte, insta salientar a 

distinção entre impostos pessoais e reais: 

Os impostos pessoais levam em conta qualidades pessoais e juridicamente 

qualificadas do contribuinte. Por tal razão, possuem um caráter eminentemente 

subjetivo observando o Princípio da Capacidade Contributiva, onerando de forma 

mais gravosa aqueles que têm maior condição de contribuir para a mantença da 

máquina estatal. Cite-se, como exemplo, o imposto sobre a renda (IR), que possui 

como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou 

proventos pelo contribuinte. 

Por outro lado, existem também os impostos de natureza real, que levam em 

consideração o próprio bem ou coisa. Neste caso, o imposto incide sobre um objeto 

material específico e a incidência considera as características do bem sobre o qual 
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recai o tributo. Para alguns doutrinadores, todos os impostos, à exceção do IR, 

possuem natureza real. 

Sobre o assunto, o tributarista Leandro Paulsen destaca:  

 

Não nos parece que haja muita clareza na doutrina e na jurisprudência 
acerca dos critérios para a distinção entre impostos reais e pessoais. O art. 
145, § 1º, da CF dá um indicativo ao facultar à administração a identificação 
do patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte como 
meio de dar caráter pessoal aos impostos e graduá-los segundo a 
capacidade econômica dos contribuintes. Assim, leva-nos ao entendimento 
de que pessoal é o imposto que considera as circunstâncias específicas 
relativas a cada contribuinte para o dimensionamento do montante a pagar 
(2009. p. 173). 

 

Ainda no que tange ao IPTU, sua relação com a Progressividade Tributária 

gera calorosos debates doutrinários quando em caráter fiscal, já que a 

progressividade extrafiscal, que tem por objetivo regular por meio desse imposto a 

função social da propriedade urbana, nos termos do inciso II, do § 4º, do art. 182 da 

CF, já se encontra devidamente pacificada. 

A aplicação do Princípio da Capacidade Contributiva no IPTU, em tese, já 

está inserida no ordenamento jurídico, todavia a capacidade do contribuinte é aferida 

objetivamente, considerando-se pela doutrina e jurisprudência uma progressividade 

de caráter fiscal.  

Sendo a capacidade delimitada de modo objetivo, o legislador determinou que 

somente o valor venal do imóvel poderá ser tomado como parâmetro para a 

progressão de alíquotas, à medida que apenas ele espelha, objetivamente, a 

capacidade contributiva do contribuinte. A consideração de qualquer outro fator ou 

elemento retira a natureza fiscal da progressividade 

De fato, atualmente, o Supremo Tribunal Federal é consonante à dupla 

progressividade do IPTU, a fiscal e extrafiscal, desde que a lei municipal que a tenha 

fixado seja posterior à Emenda Constitucional 29/2000, visto que somente a partir da 

edição desta é que a progressividade fiscal do IPTU passou a ser expressa, através 

da aferição do valor venal do imóvel. 

Sendo o Imposto Predial e Territorial Urbano o tributo mais valioso para as 

municipalidades do país, sabe-se que sua correta administração, destinação e 

instituição são de suma importância para que o tributo cumpra sua função social, 

bem como respeite os princípios legais. 
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Ocorre que a progressividade fiscal do IPTU com base no valor venal do 

imóvel não obedece integralmente o princípio da capacidade contributiva, uma vez 

que o referido princípio ordena a aplicação do tributo com base na condição pessoal 

do contribuinte, o que não ocorre se a aferição da capacidade ocorrer com base no 

valor venal do imóvel. 

O que se verifica é que os pilares de sustentação que fortalecem o Princípio 

da Capacidade Contributiva foram deixados de lado quando da aplicação da 

progressividade fiscal do IPTU, dando espaço para uma incompatibilidade técnica de 

aplicação, qual seja o caráter de imposto real do referido tributo municipal. 

Ainda, havendo a obrigatoriedade de aplicação do Princípio da Capacidade 

Contributiva, uma vez que traduzida pela expressão "sempre que possível", 

conforme disposto na Carta Magna, não há que se falar em impedimento ou redução 

do emprego da progressividade fiscal do IPTU tendo em vista a impossibilidades ou 

contradições técnicas. 

Nesse norte, como muito bem leciona Eduardo Sabbag, deve-se lembrar que: 

 

prestigiar a instituição da progressividade fiscal no IPTU seria o mesmo que 
garantir a todos o exercício da cidadania, viabilizando ao Estado o seu 
nobre exercício na aplicação normativa do tributo, bem como na execução 
das políticas públicas (2018. 1180). 

 

Assim, não há que se falar somente na aplicação do Princípio da Capacidade 

Contributiva para se observar a condição subjetiva do contribuinte, mas sim como 

verdadeira legitimadora do poder estatal na roboração normativa do tributo, de modo 

defender, através desta, a igualdade entre os componentes da sociedade. 

A defesa do Princípio da Capacidade Contributiva tem condão de 

proporcionar ao Estado condições fidedignas e robustas de combater a 

desigualdade social por meio da tributação. Consequentemente, uma tributação bem 

aplicada tem o potencial de ensejar uma distribuição de riquezas hígida e hábil 

também ao combate das assimetrias econômicas e sociais que assolam o país. 

Nesse viés, se mostra inconteste que deve ocorrer a defesa do Princípio da 

Capacidade Contributiva através da progressividade fiscal do IPTU, uma vez que tal 

medida tem grande potencial de perseguir de forma mais efetiva um dos objetivos da 

República Brasileira, não podendo o legislador e o operante da lei se prenderem em 

inviabilidades de alamedas doutrinarias, classificatórias e técnicas em detrimento da 
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perda do horizonte proporcionado pela Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 

3 CONCLUSÃO  

 

O ônus tributário deve sempre que possível ser proporcional à capacidade de 

contribuição daquele que arca com o tributo, por meio da disposição de uma parcela 

de seu patrimônio. Isso é o que determina o princípio constitucional da capacidade 

contributiva. 

A melhor forma de aplicar efetivamente e de maneira eficiente esse comando 

previsto na Carta Magna é por meio da progressividade dos impostos. Essa 

modalidade de tributação é a que mais se aproxima de uma ideia de equidade 

tributária e justiça fiscal, esta última também prevista constitucionalmente como um 

direito de todo contribuinte. 

O Imposto Predial e Territorial Urbano é a maior prerrogativa de natureza 

tributária conferida aos municípios para o controle e mantença do contexto 

econômico e social local, já que, por meio dele é possível uma tributação com 

potenciais de interferência nas ações dos contribuintes e da economia local 

(progressão extrafiscal) e também uma tributação pautada na graduação conforme 

as características do bem tributado (progressão fiscal). 

Todavia, verifica-se que a incidência do IPTU, atualmente, não obedece ao 

comando previsto no Princípio constitucional da Capacidade Contributiva, porquanto 

sua progressividade fiscal não é pautada com base na capacidade de cada 

contribuinte, mas sim de acordo com as características da coisa tributada, o que não 

é compatível com as diretrizes do princípio. 

Esse raciocínio induz justamente o contrário que prevê o ideal de justiça 

fiscal, uma vez que, por exemplo, o empresário com um grande poder aquisitivo, 

possuidor de dez imóveis avaliados no montante de 100 mil reais cada, irá pagar, 

proporcionalmente, um imposto menor do que uma família com poder aquisitivo 

baixo, e que laborou durante anos para conseguir um único bem, qual seja uma 

casa própria avaliada no montante de 300 mil reais. 

No cenário citado, uma alíquota progressiva, pautada no valor venal e 

características dos imóveis, iria colidir ao que induz o Sistema Tributário 
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constitucional, tributando de forma igual ou até mesmo injusta contribuintes com 

poder de contribuição completamente distinto. 

Em resumo, a justificativa utilizada pela doutrina e jurisprudência para a não 

consideração das condições pessoais do contribuinte quando da incidência do 

imposto municipal, é que o IPTU se trata de um tributo de caráter real, não se 

podendo levar em consideração outros fatores, senão os advindos da própria coisa 

tributada. 

Todavia, conforme os entendimentos doutrinários e interpretações com base 

nas próprias diretrizes implícitas e explicitas da Constituição Federal levantadas ao 

longo do presente trabalho, há motivações de sobra para se colocar no mínimo 

como dubitável a classificação do Imposto Predial e Territorial Urbano como 

predominante e exclusivamente de natureza real.  

Ainda que não fosse possível desconstituir essa classificação, é de se pensar 

como seria possível deixar de aplicar um princípio tributário previsto na própria 

Constituição Federal em vista de uma incompatibilidade técnica e eminentemente 

doutrinaria e interpretativa, já que a diferenciação entre a natureza dos tributos não é 

jurídica. 

Frisa-se que a Carta Magna ordena a prevalência da justiça fiscal e 

graduação dos impostos de acordo com a capacidade econômica de cada 

contribuinte sempre que possível. Ou seja, além de não haver um impedimento legal 

da aplicação da progressividade fiscal de acordo com a capacidade contributiva de 

cada contribuinte, a Constituição Federal ainda impõe o dever ao Estado de deixar 

de zelar pelo Princípio da Capacidade Contributiva somente quando for impossível 

fazê-lo. 

Ainda, é possível verificar que a aplicação da progressividade fiscal no IPTU 

seria uma das formas mais eficientes do governo local tomar a linha de frente no 

combate contra as desigualdades econômicas e sociais que assolam o país 

constantemente, já que a redistribuição de riquezas por meio de uma tributação 

equilibrada possui esse potencial. 

O objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais tem o condão 

de forçar o legislador e intérprete da lei à aplicação uma incidência do IPTU 

devidamente alinhado com a capacidade contributiva de cada cidadão, uma vez que 

a própria doutrina, ao ordenar os direitos e fundamentos da República, classifica 
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esse objetivo constitucional como um dos mandamentos mais importantes do texto 

maior. 

Dessa forma, em vista do potencial de combate na redução das 

desigualdades sociais existente na progressividade fiscal do IPTU, com base no 

Princípio da Capacidade Contributiva, bem como em análise a todo o exposto no 

presente, verifica-se que a conclusão final deste trabalho se mostrou devidamente 

alinhada, em parte, com a hipótese elencada no início dos estudos acerca do tema. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA JUSTIÇA À LUZ DO STF 

 

Eliane de Paula41 
Simone Rocha42 

 

RESUMO 

Este artigo tem o intuito de pesquisa o projeto Victor e pretende contribuir para a 
solução da seguinte questão problema: O poder judiciário brasileiro tem passado por 
um processo de transformação, com a implantação do processo eletrônico e 
necessitando buscar ferramentas de tecnologia digital avançado. Deste modo, 
buscamos verificar quais as aplicabilidades do uso da inteligência artificial no 
Supremo Tribunal Federal, e se o uso dessa tecnologia trará consequências ao 
homem operante? Para desenvolvimento do presente artigo foram ordenados os 
seguintes objetivos, dividido em três capítulos. No primeiro capítulo analisa-se o 
surgimento das tecnologias, do órgão poder judiciário brasileiro, dando afinco à 
tutela jurisdicional, destacando princípios basilares do direito. Em seguida no 
segundo capítulo, trata-se das transformações do direito físico ao direito digital, com 
ênfase no sistema de automação judiciária e da inteligência artificial e o direito. Por 
fim, o terceiro capítulo, da implantação do projeto Victor (IA) junto ao STF, 
demonstrando os impactos do uso dessa tecnologia aos servidores e advocacia. 
Conclui-se que pelo contexto atual, o tema é relevante e deverá ser analisado com 
base nos resultados até então obtidos. O método utilizado foi o indutivo. Utilizaram-
se como ferramentas de pesquisa os dados, pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. 

 

Palavras-Chave: Poder Judiciário. Princípios. Direito e tecnologia. Inteligência 

Artificial. Projeto Victor. Impactos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema judiciário brasileiro é considerado um sistema moroso, devido ao 

crescente número de demandas ajuizadas pelos cidadãos que buscam uma tutela 

jurisdicional, todavia, muitas vezes, este não consegue atender aos processos no 

tempo razoável, gerando grande insatisfação para as partes envolvidas em um 

litígio.  

Podemos destacar alguns dos fatores que evidenciam a morosidade do nosso 

sistema: o alto números de demandas, quadro de funcionários e índices de 
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produtividades, bem como, um sistema considerado caro e que se mostra 

ineficiente.  

Como é de conhecimento geral, o poder judiciário brasileiro tem passado por 

um processo de transformação, de direito físico ao direito digital, com a implantação 

do processo eletrônico. 

A pesquisa se justifica, pois, visa analisar a viabilidade do sistema judiciário 

investir no projeto Victor, através da inteligência artificial, no auxílio dos servidores, 

como meio alternativo de realizar determinadas tarefas, visando o aumento da 

produtividade. Ainda destaca alguns princípios que devem nortear um processo. 

Diante do contexto atual, em que a sociedade está passando pela era digital, 

o tema se mostra relevante, já que a partir da pesquisa verificará se uso da 

tecnologia proporcionará uma tutela jurisdicional mais rápida e eficaz. A pesquisa se 

mostra mais relevante quando da constatação de que estamos de fato em um novo 

contexto histórico bem como, da importância de se amoldar conforme a atual fase 

que estamos enfrentando, a era digital.  

Objetiva-se demonstrar os impactos que o uso da tecnologia trará aos 

servidores e também ao operador do direito. Utilizaram-se como ferramentas de 

pesquisa bibliográfica, a jurisprudencial, os dados levantados do início do projeto 

Victor, possibilitando assim, a construção das considerações finais utilizou o método 

indutivo. 

A hipótese é de que trazendo os resultados iniciais do projeto Victor e a 

perspectiva do uso da “inteligência artificial” no STF trará um novo marco, com a 

redução da interferência do homem em determinadas tarefas realizadas pela 

máquina. 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DAS TECNOLOGIAS 

 

O primeiro capítulo tem como estudo o surgimento das tecnologias. 

Brevemente, cumpre mencionar que desde a antiguidade nos deparamos com a 

existência de conflitos na vida das pessoas, não sendo diferente nos dias atuais, 

isso bem antes da sociedade civil organizada ser regida pelo Estado.  

Mesmo que o indivíduo vivesse em constante conflito, normas deveriam ser 

criadas para a organização do convívio. Por isso, fez-se necessário o surgimento do 
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Estado, que detém o poder para si, sendo imprescindível seguir as leis impostas, já 

que vivemos em uma sociedade regida por normas expressas em lei e caso 

optemos por não seguir, teremos medidas punitivas, de coerção. 

Após essas considerações, com a criação das leis surgiu o direito e com ele a 

necessidade de aprimoramento, isto é, o direito deve acorrer à realidade temporal e 

geográfica em que se avoluma, uma vez que a tecnologia revoluciona aspectos 

sociais, políticos e econômicos, tendo importantes consequências jurídicas. 

Com a revolução industrial, a mão-de-obra começou a ser substituída por 

máquinas, invenções, equipamentos, etc., tendo a tecnologia um papel importante, 

dado seus impactos no crescimento de produtividade. 

Cumpre mencionar, que o surgimento da máquina datilográfica, - cuja 

invenção é atribuída a Henry Mill em 1714 -, deu um novo modelo de apresentação 

no formato de petições dos quais, com o passar do tempo, caiu em desuso com o 

surgimento dos computadores, como também da internet. Sendo assim, necessário 

modificar as práticas jurídicas, dado que essas novas ferramentas passariam a 

influenciar e transformar o comportamento em sociedade. 

 

2.1. ÓRGÃO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

Com as transformações que a própria sociedade vem ao longo do tempo 

passando, surge a necessidade de atribuição de alguns órgãos, com a existência do 

Estado, dentre eles o Poder Judiciário no Brasil. 

Sendo assim, em regra geral, o Estado tomou para si o dever e, como 

garantia aos particulares, resolver os mais diversos conflitos de interesses da 

sociedade, aplicando sanções organizadas pelos órgãos públicos. 

O sistema judiciário brasileiro é considerado um sistema moroso e, segundo 

destacava Barbosa (1921, p. 42) "mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça 

qualificada e manifesta".  

À vista disto, o órgão do poder judiciário brasileiro deve proporcionar de forma 

eficaz e rápida a tutela jurisdicional a todos, sendo necessário apresentar alguns dos 

princípios que norteiam nosso estudo. 
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2.2. TUTELA JURISDICIONAL 

 

A atividade jurisdicional do Estado surgiu para orientar e harmonizar as 

relações entre as pessoas que fazem parte da sociedade, tutelando assim os seus 

direitos, que em regra geral, não mais pode defender ou autotutelar os indivíduos 

por si só.  

Uma definição de tutela jurisdicional, conforme traz Dinamarco (2016, p. 194): 

 

é o amparo proporcionado mediante o exercício da jurisdição a quem tem 
razão em um litígio posto como objeto de um processo -  quer se trate de 
jurisdição exercida pela Justiça Estatal, quer por árbitros. Ela consiste na 
melhoria da situação de uma pessoa, pessoas ou grupo de pessoas, em 
relação ao bem pretendido ou à situação imaterial desejada ou indesejada. 
Receber tutela jurisdicional significa obter sensações felizes e favoráveis, 
propiciadas pelo Estado ou pelos árbitros mediante o exercício da 
jurisdição. 

 

O processo não é o fim em sim mesmo, tampouco para beneficiar quem 

promoveu a demanda judicial, mas visa pacificar os litigantes, entregando a tutela a 

quem tiver razão. 

 

2.3. O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

A nossa Constituição Federal impõe expressamente alguns princípios que 

devem prevalecer em relação ao processo de toda espécie, além de oferecer 

garantias e impor exigências em relação ao sistema processual.  

Neste aspecto, dispõe o artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, Brasil 

(1988):  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXV - a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...]  

 

Em acepção semelhante, o artigo 8º, da 1ª Convenção Interamericana sobre 

Direitos Humanos de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário, também 

garante: 
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Art. 8º. Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza. 

 

Assim sendo, é relevante constatar que o direito ao acesso a justiça prevalece 

uma garantia constitucional, pois, está prevista nos direitos humanos.  

Salienta-se ainda, que não basta aos indivíduos terem a possibilidade de 

ingressar em juízo e seu acesso facilitado, o que, por si só, não são suficientes, 

sendo também imprescindível melhorar internamente a ordem processual, 

proporcionando resultados úteis e satisfatórios, tendo em vista que não é suficiente 

que aqueles que recorrem ao processo judicial tenham decisões justas, mas tardias 

ou quando rápida, porém injustas.  

 

2.4 O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL 

 

Positivado no nosso ordenamento jurídico com a Emenda Constitucional nº 

45/04, expresso no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, da 

qual estabelece que os processos se desenvolvam em tempo razoável e meios que 

garantam em curto prazo sua tramitação. 

É notável que o surgimento do processo eletrônico possibilitou a celeridade 

do tempo, desde o acesso ao processo, quanto na protocolização, pois, propiciou ao 

operador do direito acessá-lo remotamente. 

Se mostra incontroverso que os sistemas disponíveis ao poder judiciário 

contribuem na efetividade da jurisdição e celeridade processual. 

O artigo 4º, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 4º As partes têm 

o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. 

Por esse artigo, percebe-se o direito dos cidadãos em obter uma solução em 

prazo razoável e integral do processo, respeitando-se a ampla defesa e o 

contraditório.  
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2.5 O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Mesmo com as mudanças que se espera da nossa legislação à época vivida, 

o princípio da segurança jurídica assume um papel muito importante, assegurando 

estabilidade nas decisões e possuindo direitos e garantias fundamentais previstos 

na Carta Magna.   

A exemplo de aplicação do princípio da segurança jurídica é o que está 

expresso no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, Brasil (1988): “a lei não 

prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito”. 

Tornando-se o judiciário, representado primordialmente pelo STF, possui uma 

função jurídica-política, que se representa no momento em que são sumuladas as 

matérias de maior interesse para o ordenamento jurídico.  

É de se frisar que a Carta Magna não tem somente o dever de apontar as 

diretrizes a serem seguidas, mas, também, a função de proteger os direitos já 

consagrados. 

 

3 DIREITO “FÍSICO” AO DIREITO “DIGITAL” 

 

No campo do Direito, esta transformação de “físico” ao “digital” trouxe alguns 

benefícios (sustentabilidade, aumento da produtividade, segurança) aos que se 

utilizam do processo, não obstante, muita informação pode sobrecarregar e também 

gerar preocupação nas decisões “automáticas”.  

Verossímil que a transparência e o acesso da informação sobre o processo 

judicial foram transformados pela inovação, quanto ao processo físico, pois, haviam 

dificuldades em esmerilar informações sobre o processo, desde se deslocar ao 

fórum ao manuseio, com possibilidade de rasura extravios de partes do processo. 

Com o processo digital facilitou-se o acesso ao processo em tempo real.  

A digitalização dos processos fez com que o judiciário não parasse durante a 

pandemia que assolou o país, já que os servidores passaram a trabalhar de forma 

remota. 
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3.1 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO JUDICIÁRIA 

 

A era da automação, basicamente um sistema automático de controle, seus 

próprios mecanismos verificam o seu funcionamento, muitas etapas sem 

necessariamente da interferência do homem, diminuindo a mão-de-obra no 

processo, visando principalmente os custos e o aumento da produção. 

Hoje, no Brasil, existem vários outros sistemas de tramitação/ 

acompanhamento de processos judiciais, como e-SAJ, EPROC, PROJUDI, PJE, 

cada um com sua peculiaridade, cabendo aos auxiliares da justiça, bem como, aos 

advogados um certo entendimento de informática, habituando em eliminar o uso de 

papéis. 

 

3.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O DIREITO 

 

O uso da Inteligência Artificial se assemelha à pessoa humana, porém, esta, 

tem algumas limitações que os robôs não têm, como: necessitam dormir, adoecem e 

realizam as tarefas um pouco mais lentas.  

Por Valentini (2017, p. 48) IA significa: 

 

A palavra inteligência provém das palavras latinas intelligentia ou intellēctus, 
que, por sua vez, derivam do verbo intellego, que significa conhecer, ver, 
perceber, compreender, discernir, compreender, associar, sendo 
frequentemente associada ao conceito de racionalidade e inerente à 
existência de um cérebro (humano ou animal). 

 

Hoje, com mais assiduidade, vivenciamos e utilizamos as tecnologias. Um 

robô com IA pode ser um programa de computador com algoritmos que realizam 

trabalhos, como pesquisas, revisões e preenchimentos de planilhas, etc. 

É cabal, com o avanço da tecnologia, que se tenha uma ferramenta que 

proporcione aos servidores do direito meios de agilizar determinados tipos de ações 

com a finalidade de uma melhor rapidez na prestação jurisdicional. 

Ou seja, os juízes ou desembargadores cuidariam de outros aspectos mais 

relevantes do processo, que, ao final e a caso, proporcionaria uma decisão mais 

rápida, justa.  
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Toda nova tecnologia transforma a natureza do processo tradicional, que se 

encaminhou pela digitalização dos autos físicos e hoje para se começar um novo 

processo, requer seja de forma eletrônica, abolindo o processo de papel.  

 

4 PROJETO VICTOR (IA) DO STF 

 

Diante das matérias até então destacadas e comentadas, tem-se por 

existente o projeto Victor, que faz o uso da inteligência artificial junto ao Supremo 

Tribunal Federal. 

Sendo o primeiro projeto de IA em supremas cortes do mundo e como é um 

tema interligado com outras áreas, como por exemplo a informática, é necessário 

extrair as notas iniciais sobre a evolução dos algoritmos do projeto Victor para uma 

melhor compreensão. Nas palavras de Silva (2018, p. 89): 

 

Historicamente, Aprendizado de Máquina (AM), subárea da Ciência da 
Computação, cuja evolução se deu a partir do estudo de reconhecimento de 
padrões e da teoria da aprendizagem computacional em Inteligência 
Artificial (IA), tem se apresentado como alternativa metodológica para o 
enfrentamento de problemas de agrupamento (clustering), classificação, 
predição e inferência em grandes volumes de dados. A popularização do 
acesso a hardwares e a GPUs (Graphic ProcessingUnits), nos últimos anos, 
contribuiu para o desenvolvimento do conceito de aprendizado profundo, um 
campo de AM, que consiste em múltiplas camadas escondidas em uma 
Rede Neural Artificial Profunda (DNN, do inglês Deep Neural Net). Esta 
abordagem tem apresentado resultados promissores na modelagem da 
forma com que o cérebro humano processa informação, gerando soluções 
em problemas envolvendo reconhecimento de padrões em imagens, textos, 
sons e em outros tipos de dados e problemas. 

 

Como relação a sua finalidade e objetivo, trata Silva (2018, p. 89-90) no 

documento de visão apresentada para o projeto: 

 

[...] aplicar métodos de AM para resolver um problema de reconhecimento 
de padrões em textos de processos jurídicos que chegam ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). Especificamente, o problema a ser resolvido é a 
classificação (vinculação) de processos em temas de Repercussão Geral 
(RG) do STF. Isto é, trata-se de um problema de Processamento de 
Linguagem Natural (PLN), o que especificamente requer o desenvolvimento 
de um sistema composto por algoritmos de aprendizagem de máquina que 
viabilize a automação de análises textuais desses processos jurídicos. Isso 
está sendo feito com a ‘arquiteturação’ de modelos de AM para classificar 
os recursos recebidos pelo STF quanto aos temas de RG mais recorrentes, 
com o objetivo de integrar o parque de soluções do STF para auxiliar os 
servidores responsáveis pela análise dos recursos recebidos e identificar os 
temas relacionados com eficiência e celeridade.  
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Ainda [...] 
O objetivo deste projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) é aplicar 
métodos de aprendizado computacional de máquina (machinelearning) com 
o objetivo de usar seus potenciais no processo de reconhecimento de 
padrões nos processos jurídicos relativos a julgamentos de repercussão 
geral do Supremo Tribunal Federal - STF.  
Pragmaticamente, objetiva-se o desenvolvimento de um sistema composto 
de algoritmos de aprendizagem profunda de máquina que viabilize a 
automação de análises textuais destes processos jurídicos. Isso será feito 
com a criação de modelos de machinelearning para análise dos recursos 
recebidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos temas de 
Repercussão Geral mais recorrentes, com objetivo de integrar o parque de 
soluções do Tribunal para auxiliar os servidores responsáveis pela análise 
dos recursos recebidos a identificar os temas relacionados. 
Este projeto possui um objeto de pesquisa de muita relevância no cenário 
nacional e internacional, tanto do ponto de vista da técnica como de sua 
aplicação.  

 

No campo de inovação tecnológica, dentro do apresentado no documento de 

visão, mostra-se viável a área de IA, especificamente Aprendizado de Máquina (ML 

“do inglês”), já que dispõe de métodos inovadores e primoroso resultado na sua 

aplicação: 

 

Da técnica, visa ao desenvolvimento de tecnologia inovadora em termos de 
métodos de reconhecimento de padrões oriundos da área de Inteligência 
Artificial, especificamente Aprendizado de Máquina (ML), uma área que tem 
desenvolvido métodos inovadores e com excelentes resultados em 
diferentes campos de aplicação.  
Do ponto de vista da aplicação, o uso de métodos de ML em contextos 
jurídicos também configura tecnologia ainda pouco pesquisada e explorada 
no cenário internacional. Como o Brasil possui o cenário de centena de 
milhões de processos, incluindo altas taxas de 
morosidade/congestionamento, o campo para aplicação de ML é bastante 
farto.  
Em termos de inovação tecnológica, as entregas, resultado desta pesquisa 
e desenvolvimento, trarão melhorias importantes no fluxo de análise de 
repercussões gerais dentro do Supremo Tribunal Federal (STF), reduzindo 
trabalhos manuais extremamente repetitivos atualmente realizados no fluxo 
de análise das repercussões gerais em recursos oriundos de todo Brasil. 
Em termos de novos conhecimentos, professores e acadêmicos dos cursos 
de Direito e de Engenharia de Software da UnB terão a oportunidade de se 
atualizarem com métodos e tecnologias inovadores hoje desenvolvidos no 
cenário internacional ao longo do desenvolvimento deste projeto 
interdisciplinar.  
Em termos produção científica na UnB, esta proposta prevê a participação 
de sua equipe em eventos relevantes da área do projeto, bem como a 
publicação dos resultados da pesquisa em veículos de comunicação 
científica43.  

 

                                                      
43Documento Word. Projeto Victor - Documento de Visão.docx. 
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Visando através do uso da inteligência artificial otimizar e agilizar tarefas 

repetitivas que tomam tempo para serem executadas, Victor, envolve uma equipe 

multidisciplinar, conforme explica Silva (2018, p. 90): 

 

O VICTOR envolve uma equipe multidisciplinar composta por três principais 
organismos em seu desenvolvimento: colaboradores do próprio 
demandante (STF) e três setores da Universidade de Brasília (UnB) – 
Faculdade de Direito (FD), o Grupo de Pesquisa em Aprendizado de 
Máquina (GPAM) da Faculdade de Engenharias do Gama (FGA) e o 
Departamento de Ciência da Computação (CIC). A coordenação geral da 
proposta está sendo conduzida pelo professor Fabiano Hartmann (FD). Há 
ainda mais professores de direito, professores da área de AM, 
pesquisadores da área de AM e pesquisadores da área de direito. Esse 
desenho de equipe multidisciplinar está sendo importante para se alcançar 
os objetivos finais do projeto, uma vez que a alimentação cruzada de 
conhecimentos entre os membros das duas grandes áreas (direito e AM) 
está sendo imprescindível para se vencer os vários desafios encontrados ao 
longo dos trabalhos de pesquisa e também de desenvolvimento tecnológico 
inerentes ao projeto. 

 

A IA também conhecida como Machine Learning homenageia o ex-Ministro 

Victor Nunes Leal, ministro do STF de 1960 a 1969. 

 

4.1 FUNCIONAMENTO DO PROJETO VICTOR  

 

Em uma análise preambular, através de documento de visão44 foi possível 

descrever a quantidade de processos recebidos anual pelo STF e a forma de 

armazenamento de informações: 

 

o STF recebe anualmente mais de 80 mil processos recursais e, em todos 
estes processos, a maior parte das informações está armazenada nas 
respectivas peças processuais em formato textual. O armazenamento de 
informações em formato textual não é o mais apropriado para o 
processamento computacional, uma vez que não é estruturado e não 
carrega explicitamente os aspectos semânticos de seu conteúdo. Esta falta 
de organização dificulta a exploração e a interpretação semântica das 
informações por agentes computacionais45. 

 

                                                      
44Documento de visão: O documento de visão define o escopo de alto nível e o propósito de um 

programa, produto ou projeto. Uma instrução clara do problema, solução proposta e os recursos de 
alto nível do produto ajudam a estabelecer expectativas e a reduzir riscos. Disponível em: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pt-
br/SSWMEQ_4.0.6/com.ibm.rational.rrm.help.doc/topics/r_vision_doc.html. 

45Idem 3. 
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Como se percebe, o armazenamento das informações é em formato textual, o 

que não é o mais adequado para o processamento computacional, assim o presente 

projeto visa: 

 

Extração de conhecimentos em dados jurídicos relativos aos recursos do 
STF em forma computacional. Para tanto, propõe-se a aplicação de 
ontologias capazes de criar um ‘corpus’ que servirá como objeto de análises 
de um sistema baseado em algoritmos de Aprendizado de Máquina (ML, do 
inglês Machine Learning), incluindo possíveis aplicações de Redes Neurais 
Profundas (DNN, do inglês Deep Neural Network)46.  

 

No que tange à atividade exercida pelos profissionais juízes e servidores no 

sistema judiciário brasileiro, mesmo em sua maioria, exercida com muito afinco a 

resolver com efetividade, celeridade e paixão seu ofício, o volume atual de 

processos requer, cada vez mais, o apoio e uso de tecnologia: 

 

Em 1988, o volume de processos brasileiros era estimado em menos de 
400 mil processos. Cerca de uma década depois, a estimativa deu conta de 
um salto, estimado entre 2 e 6 milhões de processos. Em 2003, primeiro 
ano do relatório Justiça em Números, só na Justiça Estadual havia 3 
milhões de processos em estoque e 3,7 novos processos ingressaram 
naquele ano. O total de processos já ultrapassava 10 milhões em 2003. 
Cinco anos mais tarde, em 2008, já tínhamos 70,1 milhões de processos. 
Em 2014, ultrapassamos o marco de 100 milhões deles. 
Além do grande volume há também uma lentidão no contexto judicial. O 
cidadão comum, ao ver seus direitos subtraídos, vai esperar um período 
considerável para receber o resultado da prestação jurisdicional. A 
morosidade distorce o sistema de Justiça, impondo ao credor o ônus do 
tempo pela demora judicial47.  

 

Ao tratar de dados de processos, realmente percebe-se um grande volume 

nos últimos anos, o que caracteriza morosidade. Outro ponto destacado é o 

aumento de custo: 

 

Além da morosidade, um importante reflexo de um sistema de justiça 
exacerbado é o aumento de seu custo. A despesa total com o sistema 
judicial brasileiro no ano de 2003 foi de R$ 14 bilhões de reais, sendo que 
aproximadamente 86% desse gasto, ou R$ 12 bilhões, foi com pessoal. 
Somente a despesa com pessoal para a manutenção e expansão desse 
serviço, em 2016, foi de R$ 75,94 bilhões (ou 89,5%), de um total de gastos 
na ordem de R$ 84,8 bilhões. O gasto com pessoal vem tendo um aumento 
significativo e constante ao longo do tempo. 
Uma via para ajudar o sistema de justiça, especialmente em relação aos 
processos em tramitação no STF, é a utilização de inovação tecnológica – 

                                                      
46Idem 3. 
47Idem 3. 
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como aprendizado de máquina, análise de redes complexas, entre outras – 
para auxílio na realização de tarefas repetitivas48. 

 

É nítido a validade de gastos de despesa com pessoal, já que se tem um 

aumento significativo de demandas, contudo, deve-se analisar, se for o caso, ao 

reduzir na contratação de pessoal em substituição de inovação tecnológica, mesmo 

que na realização de tarefas repetitivas, não podendo interferir no resultado que se 

espera do sistema.  

 

4.1.1 Classificação das peças 

 

Em todo projeto, se faz necessário realizar várias pesquisas para se chegar a 

um resultado, da qual não foi diferente no presente caso e previamente a essa fase, 

a equipe constatou a necessidade de se fazer limpeza do dado. Assim enuncia Silva 

(2018, p. 90): 

 

[...] fase denominada ETL (extract, transformand load). Foram utilizados 
softwares para OCR (optical character recognition), algoritmos de 
verificação da qualidade de OCR e outras atividades preparatórias dos 
dados. Ao longo do trabalho de classificação de processos em temas de 
RG, identificou-se que a separação de peças dentro de um processo seria 
de grande valor para o objetivo final de classificação de processos em 
temas de RG. O Tribunal informou que, como a massa processual da 
origem vem muito variada, sem padrão, e por receberem processos do país 
todo, os gabinetes dos ministros perdem muito tempo útil procurando peças 
processuais na massa de documentos jurídicos. Chegou-se a esta 
constatação também se observando que os analistas do STF realizavam 
leituras personalizadas em peças específicas do processo para depois 
concluirá quais temas de RG tal processo pertencia. Assim, ficou 
caracterizada uma submeta do projeto, qual seja, a identificação de cinco 
tipos de peça dentro de um processo: acórdão, recurso extraordinário (RE), 
agravo de recurso extraordinário (ARE), despacho e sentença. Essa tarefa 
(separação de peças) tornou-se, então, o foco dos esforços da equipe. As 
etapas adotadas para a solução do problema de separação de peças foram: 
1. criação de um conjunto verdade para treinamento dos modelos; 
2. análise exploratória sobre o conjunto de dados; 
3. “arquiteturação” de modelos de AM para classificação de peças. 

 

Para uma melhor compreensão, imperioso descrever as três etapas adotadas 

para a solução do problema de separação de peças. 

Primeiro: criação do conjunto verdade, nas palavras de Silva (2018, p. 91): 

 

                                                      
48Idem 3. 
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Uma vez que dado processo fornecido pelo STF não possuía uma 
identificação unívoca das peças jurídicas que o compunha, os membros da 
equipe de direito foram mobilizados para uma tarefa de suma importância: a 
criação de um conjunto de dados confiável para o posterior treinamento dos 
modelos de AM. Esses dados consistem de amostras, contendo duas 
informações: um corpo textual (extraído de determinado processo) e a 
indicação de qual peça se trata – acórdão, recurso extraordinário (RE), 
agravo de recurso extraordinário (ARE), despacho, sentença ou outro. 

 

Figura 1 – Estratificação das amostras do conjunto verdade/Distribuição das classes de documentos 
no dataset: 

 
Fonte: Silva apud Fernandes e Carvalho (2018) 

 

A Figura 1 apresenta um diagrama de pizza mostrando a proporção de 

documentos em cada uma dessas classes. A prática padrão para treinar e avaliar o 

aprendizado de máquina requer que os conjuntos de dados sejam divididos em três 

partes: treinar; validação e subconjuntos de testes.  

 

Tabela 1 – Amostragem do conjunto verdade: 
Tipo de peça Quantidade de amostras 

Acórdão 819 
Recurso Extraordinário (RE) 628 
Agravo de Extraordinário (ARE) 915 
Despacho 554 
Sentença 1.096 
Outros 2.802 
Total 6.814 
Fonte: Silva apud Fernandes e Carvalho (2018) 
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Segundo: análise exploratória nas palavras de Silva (2018, p. 92): 

 

Uma parte da equipe de AM foi designada para um trabalho de análise 
numérica, cujo objetivo era checar se as impressões técnicas do operador 
de direito poderiam ser verificadas estatisticamente no conjunto verdade 
gerado. Com esse trabalho, foi possível verificar quais eram os conteúdos 
textuais característicos de cada tipo de peça, inclusive atribuindo grau de 
importância aos mesmos, que havia certo padrão de similaridade entre 
corpus textuais de um mesmo tipo de peça e, ainda, que havia níveis 
identificáveis de diferenças entre corpus textuais de tipos de peças 
diferentes. Outra significativa constatação é que esses textos jurídicos 
possuem bastantes conteúdos em comum entre o corpus textual, de tipos 
de peças diferentes, o que indica grau considerável de misturas, situação 
em que um processo de classificação deve demandar um nível mínimo de 
robustez para uma efetiva classificação correta. 
A próxima fase desse trabalho foi testar o desempenho de classificadores 
estatísticos clássicos sobre esses dados. Como era de se esperar, devido 
ao grau de mistura entre as amostras, os resultados demonstraram um nível 
de assertividade abaixo de 80% (oitenta por cento), indicando a 
necessidade da adoção de métodos mais robustos (técnicas de AM). 

 

Terceiro: Arquiteturação de modelos de AM nas palavras de Silva (2018, p. 

92): 

 

Foram formadas três equipes dentre os membros de AM para o 
desenvolvimento de experimentos, utilizando métodos de AM para a tarefa 
de classificação de peças. Os melhores resultados foram identificados 
dentre os modelos DNN. Estes são a evolução mais atual dos tradicionais 
modelos de Redes Neurais Artificiais (RNA), oriundos da área de 
inteligência artificial, que também possui modelos que têm como premissa 
aprenderem por meio de exemplos. A despeito de demandarem um grande 
número de amostras (exemplos) para realizarem a fase de aprendizado, os 
mesmos têm apresentado resultados proeminentes em diferentes tipos de 
dados (textos, imagens, vídeos) e em diversas tarefas (reconhecimento de 
objetos em imagens, reconhecimento de voz, processamento de linguagem 
natural, etc.). Não foi diferente em nosso caso. Com esses tipos de 
modelos, conseguimos alçar níveis de assertividades na tarefa de 
separação de peças em ordens acima de 93% (noventa e três por cento) de 
assertividade. 
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Figura 2 – Matriz de confusão: assertividade do classificador de peças: 

 
Fonte: Silva apud Fernandes e Carvalho (2018) 

 

A Figura 2 mostra a assertividade do modelo por tipo de peça. Nesta figura, é 

possível verificar como o modelo DNN se comporta em relação à resposta correta 

(do especialista em direito). Esses resultados são avaliados em textos de processos 

novos, ou seja, naqueles que são novidade para o modelo treinado. Essa situação 

reflete o real contexto da utilização desse modelo na prática diária do STF (SILVA, 

2018, p. 92). 

 

4.1.2 Classificação de temas de repercussão geral 

 

Após análise e resultado do problema de classificação de peças que visa 

identificar partes de um processo, o desafio final do projeto VICTOR é relacionar um 

processo inteiro a um ou mais temas de RG.  

A partir das notas iniciais apresentadas sobre a evolução dos algoritmos do 

projeto Victor, chegou-se a uma conclusão. Cabe destacar o raciocínio de Silva 

(2018, p. 94): 

 

Realizar reconhecimento de padrões na base de dados processuais do STF 
é um problema que agrega uma grande massa de dados não estruturados 
(são cerca de 350 novos processos por dia, tendo cada um em média 60 
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páginas) entre textos e imagens de documentos. Inicialmente, o VICTOR 
está trabalhando com cerca de 14.000 processos, de um datasetde cerca 
de 200 mil processos históricos (4 terabytesde dados), em que constaram 
somente processos públicos, sem nenhum conteúdo sigiloso. Nesse 
contexto, a escolha de se abordar esse problema por AM foi assertiva, pois 
estamos conseguindo realizar as tarefas de classificações de textos com 
níveis de assertividade altos. A assertividade acima de 93% nas separações 
de peças traduz-se numa tecnologia que apoiará em muito o trabalho diário 
de análise de processos dentro do STF, conforme retorno dos gestores da 
Secretaria de Tecnologia da Informação do STF. Todos os professores e 
pesquisadores envolvidos então bastante motivados em atuar nesse projeto 
devido à sua complexidade e ao impacto positivo que a entrega final pode 
ter para o Tribunal e para o país. O projeto VICTOR está em plena fase de 
pesquisa e desenvolvimento e tem potencial para se firmar como um marco 
importante da aplicação de AM no cenário jurídico brasileiro e internacional, 
por ser a primeira Suprema Corte do mundo a aplicar algoritmos em seus 
processos, sobretudo em face do volume de casos. 

 

Com base no contexto acima, está sendo realizado tarefas de classificação de 

textos com níveis de assertivas altos e que o uso de tecnologias que respaldará no 

trabalho diário de análise de processos junto do STF poderá trazer um impacto 

positivo na entrega final, já que os envolvidos no presente projeto estavam 

motivados.  
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4.1.3 Resumo dos envolvidos, obtidos através do projeto Victor – documento de 

visão 

 

Quadro 1 – Resumo dos envolvidos 

 
Fonte: STF (Documento Word) Projeto Victor - Documento de Visão.docx. 

 

O Quadro traz um resumo das funções e das responsabilidades das pessoas 

que analisam um processo.  

 

4.1.4 Requisitos de alto nível, obtidos através do projeto Victor – documento de 

visão 

 

− O sistema deve classificar o processo em um ou mais temas de 

Repercussão Geral, sem intervenção humana; 

− O sistema deve identificar quando o processo não corresponda a nenhum 

tema de Repercussão Geral existente; 

− O sistema deve sinalizar qual o grau de certeza de suas predições; 

− A classificação dos processos será feita por meio de suas peças 

processuais; 

− O sistema deve estar preparado para processos que contém peças 

compostas apenas por imagens; 
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− A acuidade das predições do sistema deve ser próxima à dos analistas que 

realizam esta atividade; 

− O sistema deve ser construído em conformidade com os requisitos 

arquiteturais da Plataforma STF Digital. 

− Os seguintes algoritmos devem ser testados: CNN, LSTM, LSTM 

Bidirecional, Random Forest, KNN, Modelos Lineares e XGBOOST. 

 

4.2 PESQUISA DE DADOS DO STF 

 

Com base no relatório de atividades do STF do ano de 2019, o acervo atual é 

o menor dos últimos 20 anos: são 31.279 processos em tramitação, uma redução de 

19,12% em relação a 2018. Em 2019, foram proferidas 115.603 decisões. Dentre 

elas, 17.695 foram colegiadas (Turmas e Plenário), número 21,74% maior do que o 

ano anterior, revelando o reforço da colegialidade.  

 

Tabela 2 - Resultados da prestação jurisdicional no STF (2019): 

 
Fonte: Relatório de atividades 2019. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoEstrategica/anexo/2020_
01_24_13.08_RelatoriodeAtividades2019_completo.pdf. 

 

Na Tabela 2 é notável o rendimento positivo, pois apesar do número maior de 

processos, foram proferidas decisões o que acarreta processos baixados, sendo 
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este superior ao de processos recebidos. A taxa de produtividade se dá pela divisão 

da quantidade de processos baixados pela quantidade de processos recebidos. 

Importante apresentar os resultados obtidos com o projeto Victor, fornecidos 

através de pesquisa de dados pelo STF: 

 

Figura 3 – Apresentação de resultados – Modelo de classificação de peças 

 
Fonte: STF (Documento PowerPoint) Resultados Obtidos.pptx. 

 

Figura 4 – Apresentação de resultados – Acuidade do modelo de classificação de peças 

 
Fonte: STF (Documento PowerPoint) Resultados Obtidos.pptx. 
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Figura 5 – Apresentação de resultados – Modelo de classificação de temas 

 
Fonte: STF (Documento PowerPoint) Resultados Obtidos.pptx. 

 

Figura 6 – Apresentação de resultados – Acuidade do modelo de classificação de temas 

 
Fonte: STF (Documento PowerPoint) Resultados Obtidos.pptx. 

 

Vale acrescentar, como descrito pelo próprio STF (2018) “Na fase inicial do 

projeto, Victor irá ler todos os recursos extraordinários que sobem para o STF e 

identificar quais estão vinculados a determinados temas de repercussão geral”. 

Anteriormente, este trabalho era realizado por uma equipe que examinava 

estas matérias, hoje a equipe somente revisa os temas. Ainda, segundo o STF, não 

se julga, essa tarefa ainda é humana, sendo assim, a IA poderá retratar um suporte 

e apoio às decisões judiciais. 
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4.3 IMPACTOS DO USO DE TECNOLOGIA: SERVIDORES (PÚBLICOS) E 

ADVOCACIA (PRIVADO) 

 

Através dos dados levantados até então, foi possível perceber a utilização da 

IA no STF como ferramenta tecnológica-algorítmica a serviço do homem, no auxílio 

dos processos, com substituição do homem em determinadas tarefas, visando uma 

prestação jurisdicional com maior presteza, pois podem contribuir na diminuição de 

congestionamento da máquina no Poder Judiciário Brasileiro.  

Conforme pesquisas, nos últimos anos houve um grande volume de 

processos protocolados, o que necessitaria de maior investimento em tecnologia 

inovadora pelo sistema judiciário, a fim de auxiliar na manutenção e ampliação do 

serviço judicial, evitando um histórico desabonado.  

Em uma visão mais crítica do uso da tecnologia, Foer na obra intitulada “O 

mundo que não pensa”, diz muito do que se quer disseminar com a crescente 

“desumanização”, ato e/ou efeito de retirar o real sentido dos traços humanos.  

Nas últimas décadas, a par de nossa própria inteligência, busca-se cada vez 

mais descobertas e invenções extraordinárias. Com essa mudança, mais acelerada 

de conhecimento e informação, coloca em duvidoso na maneira de pensarmos, até 

mesmo do que somos. 

Inverossímil que a tecnologia molde a humanidade a seu bel-prazer, ou que 

uso mais recorrente da tecnologia no sistema judiciário minimizará de forma justa o 

trabalho dos servidores, sem que haja um certo desconforto.  

O uso excessivo da tecnologia, na produção e consumo de conhecimento 

está disseminando nossos hábitos; terceirizamos funções mentais básicas para 

algoritmos, para serem armazenados em servidores e analisados por computadores.  

Para alguns essa era é assustadora, sobretudo para aqueles que trabalham 

nas áreas “substituídas”, talvez porque haverá poucos motivos para manter, nutrir a 

criatividade humana. 

Ao desenvolver a IA, os idealizadores devem analisar com acuidade os seus 

efeitos, no caso, se a probabilidade de serem negativos do que positivos, uma 

questão de responsabilidade moral, já que algumas tecnologias novas não tiveram 

bons resultados.  
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No caso dos servidores a serviço do poder judiciário, o que se depreende é a 

perda de responsabilidade ao deixar a cargo de uma máquina realizar determinadas 

tarefas. Já ao operador do direito, precisariam investir mais em tecnologia, mesmo 

que este não tenha condições em competir com o maquinário do judiciário, 

possibilitando realizar suas funções de forma mais eficiente, evitando ter pouco 

laser, já que o peticionamento eletrônico pode ser efetuado em qualquer situação do 

dia.  

Em relação ao processo, é necessário estudo de dados, experimentos, ao 

delegar determinadas tarefas para máquinas, a fim de evitar danos as partes que 

recorrem ao judiciário.  

Novas ferramentas tecnológicas inseridas no trabalho visam sempre 

transformação, contudo, vultuoso dizer que as pessoas que dela fazem uso 

precisam se reinventar.  

Além disso, o fato de que nem todos os profissionais disponibilizam e tem ao 

seu alcance a tecnologia que o sistema requer, assim usufruindo do que ela 

proporciona em si para lhe beneficiar. 

Desta forma, o uso da tecnologia deve ser analisado por quem a utiliza, no 

trabalho cabe ao sistema judiciário, realizar capacitação dos servidores, evitando um 

desconforto ao utilizar qualquer nova ferramenta. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo trazer resultados iniciais da 

implantação do projeto Victor, inteligência artificial à luz do Supremo Tribunal 

Federal. O desenvolvimento deste, possibilitou compreender o funcionamento e o 

rumo que tende a caminhar os processos judiciais. Para atingir uma compreensão 

dessa realidade, definiram-se objetivo geral e três específicos, tratados em três 

capítulos. 

O primeiro objetivo vem explanado no segundo capítulo trazendo num 

contexto histórico o surgimento das tecnologias, a função do órgão do poder 

judiciário brasileiro, da qual deve prestar a tutela jurisdicional em tempo razoável, 

destacando alguns princípios basilares do direito, dos quais são alicerces da norma, 

devendo ser levados em consideração. 
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O segundo objetivo, elencado no terceiro capítulo, evidenciou as 

transformações que o processo judicial está passando do direito físico ao direito 

digital, trazendo a história da implantação no sistema de automação judiciária e 

destacando o uso da inteligência artificial no direito.  

Ao arremate, o terceiro objetivo, inserido no quarto capítulo, apresentou a 

implantação do projeto Victor (IA) junto ao STF, demonstrando seu funcionamento, 

resultados obtidos através de pesquisa de dados, bem como os impactos do uso de 

tecnologia aos servidores e a advocacia. 

Contudo, ao se implantar um novo sistema na busca de melhoria, deve-se 

levar em consideração também outros aspectos, pois a dura jornada na web traz a 

vontade de fugir das telas e agasalhar o papel, eis que trabalhar no meio da 

turbulência digital, ao mesmo tempo é estimulante, pode se tornar exaustiva. 

É por isso que muitas pessoas relutam em não conseguir abandonar o uso do 

papel, embora, a exemplo dos processos, está ocorrendo a digitalização dos 

processos físicos e os novos passando a tramitar somente de forma eletrônica. 

Torna-se relevante a necessidade das pessoas em geral se amoldar ao novo 

sistema, a exemplo dos servidores do judiciário e advogados, com a finalidade de se 

habituar aos novos desafios no trabalho que se requer eficiente. 

 Nesta ocorrência, entendeu-se com o presente trabalho  que mesmo 

apresentando as experiências iniciais do projeto Victor, com base nos resultados 

obtidos é viável a utilização de inovação tecnológica – como aprendizagem de 

máquina e sua aplicabilidade junto ao Supremo Tribunal Federal como auxílio na 

realização de tarefas repetitivas, reduzindo trabalhos manuais e oferecendo uma 

prestação jurisdicional mais rápida e eficaz a quem recorre ao poder judiciário, com 

vistas a melhorar a velocidade de tramitação processual.  
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A TRIBUTAÇÃO COMO ESTÍMULO PARA O USO SUSTENTÁVEL DOS 

AGROTÓXICOS 

 

Estelen Cristine de Freitas Mello49 
Leandro Américo Reuter50 

Jeison Francisco de Medeiros51 

 

RESUMO 

Este artigo analisa o sistema constitucional tributário, objetivando detalhar a 
formação, estrutura e finalidade do Direito Tributário no Brasil e, também, frisar a 
importância do mesmo no dia a dia. Também será tratado sobre o meio ambiente 
como direito fundamental da pessoa humana, visando assim, a sua previsão, 
proteção e promoção no ordenamento jurídico, onde é necessário lembrar que se 
trata de um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Ver-se-á que a 
tributação ambiental objetiva incentivar posicionamentos protetores ao meio 
ambiente mediante concessão de incentivos fiscais e combate à condutas 
degradantes ao meio ambiente mediante a majoração de tributos. Desta feita, este 
trabalho possui o objetivo de analisar os principais mecanismos do direito tributário 
em prol da proteção ambiental. 

 

Palavra-Chave: Tributos. Direito Ambiental. Insumos Agrícolas. Arrecadação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É necessária uma tributação justa para que tenhamos um Brasil em 

desenvolvimento, que possui uma das maiores cargas tributárias do mundo e que, 

de certa forma, possui pouco desenvolvimento tecnológico e grande desigualdade 
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social. Junto a isso, temos uma certa pressão para que os estados diminuam seus 

gastos, para o tamanho de suas receitas próprias. E por isso, o sistema tributário é 

muito discutido em diversos segmentos da sociedade, porque, de um lado, temos a 

consciência de que é necessário ter arrecadações em níveis altos para suprir a 

demanda social sem comprometer o equilíbrio das contas públicas, mas do outro 

temos a percepção de que boa parte da população já chegou ao limite da sua 

capacidade contributiva. E em relação a isto, temos as tributações referentes ao 

meio ambiente que é umas das mais importantes a serem discutidas.  

A Constituição brasileira contém métodos relacionados à tributação e 

regulamentação ambiental, o que também nos fornece uma ampla gama de políticas 

fiscais ambientais. Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil previa 

o direito a um meio ambiente equilibrado e à defesa e manutenção dos poderes 

públicos para as gerações futuras.  

O sistema tributário está inserido no texto constitucional, que regulamenta as 

atribuições dos autônomos federais e sua distribuição. A escolha de uma forma de 

tributação, determina as restrições constitucionais e garante a liberdade das 

pessoas com base nos princípios e na imunidade tributária. Compreende-se que é 

necessário acrescentar que as entidades autônomas, ou as figuras políticas geridas, 

diretamente são: União, estados, Distrito Federal e municípios. Todos possuem 

autonomia financeira, na medida em que podem cobrar os tributos que lhe foram 

outorgados pela Constituição Federal.  

Da mesma forma, os estados e os municípios recebem, por intermédio de 

fundos de participação, recursos de transferências intergovernamentais. Todavia, 

todos têm autonomia na gestão financeira. Tendo em vista que podem arrecadar os 

tributos que lhes são permitidos na Constituição Federal. No entanto, um sistema 

baseado em impostos e regulamentos pode garantir que o Estado não use o sistema 

descomunalmente.  

O direito ambiental é um direito fundamental da pessoa humana previsto na 

Constituição Federal de 1988, não só em seu artigo 5º, mas também em sua 

totalidade e mais precisamente em seu artigo 225.  

É possível dizer que meio ambiente é o conjunto de fatores exteriores que 

agem de forma permanente sobre os seres vivos, aos quais os organismos devem 

se adaptar e com os quais têm de interagir para sobreviver. Por esse motivo deve 
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ser protegido e incentivado a sustentabilidade, para que se possa obter um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

É importante lembrar que a atual degradação ambiental no Brasil impede que 

o direito fundamental de um meio ambiente equilibrado, previsto na Constituição 

Federal, seja garantido aos cidadãos.  

Visando alcançar a sustentabilidade, coordenar o desenvolvimento econômico 

e proteger os recursos naturais, os dispositivos constitucionais criaram uma imagem 

de direito tributário ambiental, que nada mais é do que o direito tributário como forma 

de proteger o meio ambiente. A tributação ambiental pretende encorajar a proteção 

do meio ambiente, dando incentivos fiscais para combater os danos ambientais. 

 Dessarte, este trabalho objetiva analisar os principais mecanismos da 

legislação tributária em favor da proteção ambiental, estimulando o à promoção do 

consumo sustentável de fertilizantes agrícolas.  

 

2 TRIBUTAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

 

A atual degradação ambiental no Brasil impede que muitos cidadãos 

continuem utilizando-se do direito fundamental disposto no art. 225 da Constituição 

Federal, isto é, um ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade de vida 

saudável. 

Para alcançar a sustentabilidade, coordenar o desenvolvimento econômico e 

a proteção dos recursos naturais, os dispositivos constitucionais criaram a imagem 

do direito tributário ambiental, que insere o mecanismo do direito tributário como 

forma de proteção ambiental. 

A tributação ambiental visa encorajar a proteção do meio ambiente, dando 

incentivos fiscais para combater os danos a este. Neste ponto, este trabalho tem 

como objetivo analisar os principais mecanismos da legislação tributária que 

favorecem a proteção ambiental. 
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2.1 A TRIBUTAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

À LUZ DOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA BRASILEIRA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garantiu o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

O imposto ambiental é um meio importante para proteger o meio ambiente, 

mas deve levar em consideração o rigor do sistema tributário constitucional definido 

pelo estado constitucional em 1988. Fiscalidade e meio ambiente são de 

fundamental importância para determinar a relação que existe entre tributação e 

proteção ambiental e, dessa forma, induzir as atividades do país à concretização 

desse objetivo. 

No Brasil, as leis ambientais promulgadas ainda estão em processo de 

implementação e recebendo cada vez mais atenção, tendo em vista que os 

instrumentos tributários podem se revelar excelentes ferramentas para concretizar, a 

longo prazo, o sonho da proteção ambiental. 

Salienta-se que o papel do Estado, que inicialmente adotou uma postura 

liberal, é adotar ações intervencionistas voltadas para a efetivação do ordenamento 

jurídico, principalmente os múltiplos objetivos estabelecidos pela Constituição. Em 

princípio, reflete a dupla característica da tributação: obtenção de receitas e 

interferência na atividade econômica e social. 

A tributação ambiental pode ser conceituada como a utilização de recursos 

tributários para gerar os meios necessários à prestação de serviços públicos com 

caráter fiscal ou tributário, para orientar os contribuintes na proteção ambiental e no 

comportamento fiscal ou regulatório (COSTA, 2005, p. 313). 

Existem muitas maneiras de alcançar esse desejo. Todos os tipos de 

impostos podem ser usados para esse fim, como impostos, contribuições de 

melhoria e contribuições de intervenção no campo econômico, contribuições 

especiais e contribuições de absorção especiais (para fins ecológicos). A tecnologia 

utilizada pode ser a concessão de incentivos fiscais, como isenções e deduções 

fiscais e o uso de tecnologia de alíquota tributária progressiva e diferenciada. 
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Internacionalmente, os tributos ambientais são introduzidos no ordenamento 

jurídico por motivos ambientais ou por possuírem efeitos de proteção ambiental 

independente das razões que levaram à sua exigência. Em alguns países mais 

desenvolvidos, como França, Alemanha e os Estados Unidos da América, essa 

experiência vem demonstrando que a introdução de um sistema eficiente de tributos 

ambientais é muito mais vantajosa, pois de um lado, estimula o comportamento 

individual, que espontaneamente se orienta de modo “ecológico”, para evitar 

tributação mais graves e, por outro lado, é eficaz e não é custoso, como a 

fiscalização inerente ao exercício do poder de polícia (COSTA, 2005, p. 313). 

Na tributação ambiental, se impõe o princípio que já é utilizado em diversos 

países: o princípio do poluidor-pagador. Trata-se de um princípio do direito 

internacional ambiental que surgiu no campo econômico, sendo reconhecido como 

princípio internacional de política ambiental, que pode ser efetivado mediante a 

utilização de tributos. Sobretudo, esse princípio revela a exigência de que o agente 

poluidor assuma os custos das medidas de prevenção e de controle da poluição, ou 

seja, tem por objetivo estimular um comportamento protetor do meio ambiente, 

conciliando os custos da produção, para evitar alterações nos preços dos produtos 

no âmbito internacional. 

Segundo o doutor e professor de Direito Internacional Ambiental: 

 

Refere os aspectos da eficácia do princípio do poluidor-pagador, como 
fundamento de medidas de prevenção e de controle da poluição: Primeiro, 
assegurar que acidentes ambientais não ocorram. Caso ocorra acidente 
dessa natureza, a resposta cabível deve estar pronta, assim como os 
planos de emergência. E a terceira é a reabilitação e a limpeza do local 
atingido, após a contenção da poluição (WOLD, 1997, p. 5). 

 

Contudo, é importante dizer que a compreensão desse princípio é no sentido 

de que este não conduz à afirmação de um “direito à poluição”, exposto no 

pensamento de que “quem paga, pode poluir”, mesmo porque o meio ambiente é um 

conjunto de valores economicamente incomensurável e indisponível. Ou seja, esse 

princípio entende a tributação da poluição como a imposição de normas e a atuação 

de mecanismos diversos da indenização, destacando que este comando mostra 

juridicamente o fim dos direitos adquiridos em relação à matéria de poluição. 

Portanto, os instrumentos que viabilizam a aplicação desse princípio são a 

instituição e graduação de tributos, o licenciamento ambiental, as multas e as taxas 
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de limpeza ou recuperação ambiental. Em outras palavras, pode-se afirmar que o 

princípio do poluidor-pagador significa que são os responsáveis pela contaminação 

ambiental, e não toda coletividade, que devem suportar as consequências da 

degradação ambiental, logo, quem provoca essa degradação ambiental, ou exerce 

atividade suscetível de contaminar o meio ambiente, está obrigado a contribuir com 

os encargos daí decorrentes. 

De acordo com o ponto de vista tributário, o princípio tem sido efetivado nos 

países que já praticam o mesmo, mediante a instituição de impostos sobre a 

emissão de substâncias poluentes, ou a exigência de impostos com alíquotas mais 

onerosa em relação aos produtos poluentes, incentivando a busca por novas 

tecnologias que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente. Importante lembrar que 

a utilização de expedientes tributários como instrumentos de proteção ambiental não 

se constitui questão irrefutável, uma vez que sua admissibilidade tem sido 

questionada tanto do ponto de vista econômico, quanto do jurídico. 

 

Os tributos sobre a poluição se traduzem em licenças para contaminação, 
que privam os sujeitos dos meios necessários para evitar a poluição e que 
um sistema de tributos ambientais resulta demasiadamente complicado e 
diversificado. Mas ressalta, que as vantagens consistentes no fato de que 
os impostos podem resultar mais justos, uma vez que tendem a igualar os 
custos unitários de redução entre os distintos sujeitos contaminadores e de 
que representam incentivo permanente para a redução da contaminação 
pelas empresas, compensam as apontadas desvantagens (DIAZ, 1997, p. 
27). 

 

A maior preocupação é com a questão da implementação de uma política de 

tributação ambiental, no cenário mundial, que foi demonstrada na Conferência da 

Organização das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro a ECO-92 e por último 

foi elaborada uma declaração final, segundo a qual um eficiente tributo ambiental 

deve obedecer a quatro critérios. O primeiro explica sobre eficiência ambiental, que 

a imposição tributária realmente tenha bons resultados do ponto de vista ambiental, 

através da instituição de tributo, orientando ou imprimindo o tributo já existente. O 

segundo revela eficiência econômica, ou seja, que mostre baixo custo, em outras 

palavras, que seja um tributo de baixo impacto econômico, ainda que conducente 

àqueles dois objetivos: geração de recursos ambientais e/ou orientação do 

comportamento do contribuinte a empregar uma conduta ecologicamente correta. O 

terceiro, que tenha uma administração mais barata e simples, significando que sua 
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exigência não deve sobrecarregar a máquina administrativa, para não ter o mesmo 

problema existente com o exercício do poder de polícia. Quarto, tenha ausência de 

efeitos nocivos ao comércio e à competitividade internacional, de forma simples, que 

o tributo ambiental não venha a provocar efeitos onerosos no ciclo de consumo, não 

ocasionando repercussão negativa do ponto de vista econômico (PICCIAREDDA; 

SELICATO, 1996, p. 32). 

A Constituição Federal contém disposições sobre disciplina tributária e 

regulamentação ambiental, que possibilitam a implementação de uma ampla gama 

de políticas tributárias ambientais. De um modo geral, a tributação é uma atividade 

abrangente que inclui não só o sistema tributário, mas também a cobrança de 

impostos e a fiscalização da cobrança desses, que é uma tarefa administrativa muito 

importante. 

O Sistema Tributário Nacional provém da junção de três planos normativos 

distintos: o texto constitucional, a lei complementar - veiculadora de normas gerais 

em matéria tributária (Código Tributário Nacional) - e a lei ordinária, instrumento de 

instituição de tributos por excelência. A Constituição Federal é a principal fonte do 

Direito Tributário no Brasil e abriga os projetos para o exercício da ação estatal de 

exigir tributos. 

Na política do meio ambiente, vale destacar, primeiramente, que compete a 

todas as pessoas proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas (art. 23, VI), proteger os documentos, as paisagens naturais notáveis e 

os sítios arqueológicos (inciso III) e preservar as florestas, a fauna e a flora (inciso 

VII). 

No título da Ordem Econômica e Financeira, que revela os princípios gerais 

da atividade econômica, “a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação”. O art. 225faz uma das mais belas 

declarações de direitos constantes do texto fundamental. 

Basicamente, a política ambiental terá de ser parte integrante das políticas 

governamentais, compatibilizando-se com os objetivos de desenvolvimento 

econômico-social, urbano e tecnológico. Suas diretrizes serão formuladas em 

normas e planos destinados a orientar a ação governamental no que se relaciona à 

preservação da qualidade ambiental e à manutenção do equilíbrio ecológico, com as 
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quais as atividades empresariais públicas e privadas serão exercidas em 

consonância (art. 5º, Lei 6.938/81). 

Segundo o art. 2º da lei 6.939 de 1981, o objeto da Política Nacional de 

Preservação do Meio Ambiente é a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana. 

Seus objetivos estão no art. 4º da lei 6.938/81: Primeiro tem compatibilização 

do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico; segundo a definição de áreas prioritárias de ação 

governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 

interesses da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos 

municípios; e por último o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e ao manejo de recursos ambientais. 

Segundo o art. 182, da Constituição Federal de 1988: 

 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. E a propriedade urbana cumpre sua função 
social ao atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor (BRASIL, 1988). 

 

Ainda no Brasil, um sistema de disciplina de comportamento em questões 

ambientais denominados “comando e controle” são adotados na versão da norma 

para as pessoas físicas, a fim de que possam realizar ações consistentes com a 

proteção ambiental e monitorar seu cumprimento por meio de controles internos. 

Polícia administrativa. Portanto, os legisladores emitem normas pertinentes e os 

departamentos administrativos as fiscalizam e conduzem sua própria supervisão de 

atividades específicas, de modo a não conflitar com o interesse público. No entanto, 

esse sistema clássico de comando e controle apresenta algumas deficiências e é 

minimizado com a adoção de um sistema tributário ambiental. 

 

O tributo ambiental tanto pode ser utilizado com o propósito de arrecadar 
receitas para o custeio das atividades a serem desempenhadas, quanto 
para estimular a prática de condutas benéficas ao meio ambiente ou 
desestimular a realização de atividade poluidora (OLIVEIRA, 1999, p. 38). 
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A utilização desse sistema tem a vantagem dos impostos ambientais. Em 

primeiro lugar, esses impostos vão estimular comportamentos individuais que visem 

a postura correta para preservação do meio ambiente, justamente porque esses 

comportamentos interferem no bolso dos contribuintes e esses tendem a adotar 

comportamentos mais vantajosos financeiramente. 

Por outro lado, a implantação do sistema tributário ambiental requer uma 

infraestrutura e fiscalização dos equipamentos administrativos, necessários a todas 

as atividades de polícia administrativa da área. 

Por esses motivos, a combinação de comportamentos individuais com 

comportamentos ecologicamente corretos, somada à necessidade de uma 

infraestrutura tão complexa, torna o sistema tributário ambiental muito interessante, 

razão pela qual os países mais desenvolvidos costumam utilizá-lo. 

 

2.2 TRIBUTOS QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA FINS DE PROTEÇÃO E 

PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

A experiência do Brasil em tributação ambiental acaba de começar. O que é 

resultado natural da falta de consciência da nossa sociedade em relação à proteção 

ambiental, mas é possível apontar algumas tentativas no campo da tributação 

ambiental. Como o governo federal possui a jurisdição tributária mais abrangente, 

especialmente em termos de tributação, no nível federal, surge a maior possibilidade 

de utilização de métodos de tributação ambientalmente eficazes. Alguns exemplos 

mais importantes podem ser lembrados: 1) O Decreto Federal 755/93 estabelece 

diferentes índices de IPI para veículos movidos a gasolina (25% ou 30%, 

dependendo das especificações) e veículos movidos a álcool (20% ou 25%); cuja 

finalidade é estimular a produção de álcool para redução do petróleo para ajudar 

reduzir o nível de poluição do ar na cidade; 2) Legislação do Imposto de Renda, que 

autoriza a dedução do valor utilizado para projetos de arborização (Decreto nº 

5106/66, Decreto nº 93.607 / 86 e Decreto nº 96.233 / 88); e 3) a lei 9.393/96 relativa 

à tributação de áreas rurais estipula que áreas protegidas permanentes, áreas 

legalmente reservadas, áreas que sejam ecologicamente significativas para a 

proteção do ecossistema e áreas que se revelem inúteis para qualquer tipo de 
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exploração sejam declaradas como sendo áreas ecologicamente significativas 

(Artigo 10, II, "a", "b" e "c"). 

No contexto nacional, embora não seja um instrumento tributário, mas de 

natureza financeira, a chamada experiência do “ICMS ecológico” é uma definição do 

padrão de arrecadação e distribuição de impostos para estimular a implementação 

de políticas públicas de menor impacto ambiental. 

A Constituição Federal de 1988, seguindo o constitucionalismo, previu a 

possibilidade de repartição de receitas tributárias. Em tais situações, parcela de 

arrecadação de um imposto, criado e exigido por um ente, é direcionada a um outro 

ente federado. Nesse caso, segundo o art 158, IVda CF, ficou estabelecido que 25% 

da receita do produto arrecadado pelo ICMS pertence aos municípios. Neste mesmo 

sentido, o parágrafo único do mesmo artigo, prescreve que a receita em epígrafe 

será creditada em três quartos, no mínimo, da proporção do valor adicionado nas 

operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviço, 

realizadas em seu território. Assim, os municípios receberão as receitas de acordo 

com o volume de operações realizadas em seus territórios, ou seja, o município com 

maior atividade econômica aufere maior parcela, posto que em seu território um 

volume maior de operação será realizado. 

Já nos casos dos municípios que sofrem restrições em seus territórios, para a 

realização de atividades econômicas por possuírem áreas de preservação 

ambiental, mananciais hídricos, reservas indígenas entre outras; áreas insuscetíveis 

de exploração econômica passaram a reivindicar uma compensação que 

possibilitasse auferir um volume maior de receitas do ICMS.Nasceu assim o 

chamado ICMS ecológico, que trouxe uma nova forma de repartir um quarto da 

receita do ICMS, com o objetivo de tornar os mencionados privilégios municipais de 

incentivo às práticas de proteção ambiental. 

Ou seja, trata-se de um incentivo concedido pelos estados a uma parcela dos 

municípios, para estimular a preservação do meio ambiente, por meio da lei estadual 

que estabelece os critérios de mensuração do valor a ser repassado. Nesse caso, é 

possível dizer que o ICMS Ecológico não se trata de um tributo ambiental, mas sim 

de um incentivo financeiro, direcionado à preservação do meio ambiente. 

Alexandre de Barros Castro (2003, p.30) aponta: 
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Os principais expedientes de atuação do ‘ICMS Ecológico’: Primeiro a 
compensação financeira aos Municípios que sofrem restrições de uso e 
ocupação por parte de seus territórios por unidades de conservação 
(fundamentais para a preservação da biodiversidade) e terras indígenas 
(imprescindíveis para garantir a sobrevivência física e cultural dos povos 
indígenas); Segundo, compensação financeira aos Municípios que invistam 
nos seus sistemas de água e esgoto tratados e coleta de lixo com 
destinação final adequada; Terceiro, o estímulo às Prefeituras a formularem 
e executarem políticas ambientais e quarto a redistribuição de recursos do 
ICMS aos Municípios de forma mais justa e ambientalmente correta 
(CASTRO, 2003, p. 30). 

 

Alexandre de Barros Castro ainda comenta que vários Estados já implantaram 

o ICMS com essa feição ambiental, exemplos: Paraná (1991), São Paulo (1993), 

Minas Gerais (1995), Rondônia (1996), Rio Grande do Sul (1997), Mato Grosso do 

Sul e Mato Grosso (2002). Ainda, exemplo de taxa ambiental que merece referência 

é a taxa de preservação ambiental exigida no Arquipélago de Fernando de Noronha, 

Distrito de Pernambuco, nos termos da lei 10.403, de 29 de dezembro de 1989, e 

alterada pela lei 11.305, de 28 de dezembro de 1995, cujo fato gerador é “a 

utilização, efetiva ou potencial, por parte das pessoas visitantes, da infraestrutura 

física implantada no Distrito Estadual e do acesso e fruição ao patrimônio natural e 

histórico do Arquipélago de Fernando de Noronha” (CASTRO, 2003, p. 30). 

Considerando o sistema tributário atual, observamos que medida as espécies 

tributárias podem viabilizar a adoção de condutas afinadas com a defesa do meio 

ambiente. Em primeiro lugar, temos o Imposto de Renda, do qual a disciplina pode 

abrigar incentivos à preservação ambiental, mediante deduções nas hipóteses de 

projetos voltados para esse fim, ou mesmo isenções em relação aos rendimentos 

provenientes de atividades interessantes pelo ponto de vista ambiental, o que ainda 

é feito timidamente (COSTA, 2011). 

No Imposto sobre Produtos Industrializados, a regra da seletividade em 

função da essencialidade do produto é obrigatória (art. 153, § 3º, I) e determina a 

modulação da tributação, em maior ou menor intensidade, consoante se trate de 

produto necessário, útil, supérfluo ou nocivo, permitindo, desse modo, a adoção de 

alíquota mais gravosa para as operações com produtos industrializados tóxicos ou 

poluentes (COSTA, 2011). 

O princípio da função social da propriedade constitui uma limitação ao direito 

de propriedade, de acordo com ele o proprietário deve usar e desfrutar do bem, 

exercendo esse direito em favor da coletividade; como limite mínimo de sua eficácia, 
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não pode ser o interesse coletivo contrastado pelo interesse particular. Melhor 

dizendo, com esse princípio o direito de propriedade ganhou uma significação 

pública, que não possuía no passado (MELLO, 2003). 

Já sobre o Imposto Territorial Rural (ITR), a Constituição da República 

estabelece como um dos requisitos para o atendimento da função social da 

propriedade rural, sob pena de promoção da desapropriação para fins de reforma 

agrária, a “utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente” (art. 186, II). Portanto, as alíquotas desse imposto devem ser fixadas 

não somente com vista a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas 

(art. 153, § 5º), mas também para incentivar tal comportamento. Na esfera estadual, 

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS também 

pode ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços, 

aplicando-lhe o mesmo comentário efetuado em relação ao IPI (art. 155, II, § 2º,CF). 

Os imóveis urbanos também possuem funções sociais, que deverão atender 

aos requisitos básicos de ordenamento da cidade previstos no plano diretor (art. 

156, §2º) e, caso o proprietário não promova seu caráter, será aplicado o IPTU 

progressivo. 

Já no caso do ISS, o município pode incentivar serviços voltados à proteção 

do meio ambiente, como o ecoturismo, que é conhecido pela orientação e educação 

e pode ser isento ou receber incentivos fiscais. 

No que diz respeito ao direito ambiental, existem taxas de serviço e taxas de 

polícia de carácter ambiental, estando as exigências atreladas às atividades de 

fiscalização e controle da atividade, nomeadamente relacionadas com licenças 

ambientais. 

A defesa do meio ambiente é um dos princípios gerais norteadores da 

atividade econômica (art. 170, VI) e, desse modo, a União pode lançar mão desse 

tributo para gerar recursos voltados à preservação ambiental. 

Por exemplo, uma contribuição exigida das empresas do setor madeireiro, 

para financiar programa de reflorestamento. O art. 149 da Constituição Federal 

geralmente prevê tais contribuições, que não pré-estabelece as situações fáticas 

que podem apoiar hipóteses de incidência a serem estabelecidas pelo legislador 

infraconstitucional. Com o advento da Emenda Constitucional 33, de 2001, porém, 

pela primeira vez, aparece a descrição de uma situação fática de contribuição 
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interventiva: “importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 

natural e seus derivados e álcool combustível”. 

Além disso, contempla o texto constitucional a destinação do produto da 

arrecadação, no art. 177, § 4°, inciso II: 

 

Os recursos arrecadados serão destinados: 1) ao pagamento de subsídios a 
preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e os seus derivados 
e derivados de petróleo; 2) ao financiamento de projetos ambientais 
relacionados com a indústria do petróleo e do gás; e 3) ao financiamento de 
programas de infra-estrutura de transportes (BRASIL, 1988). 

 

Dessas finalidades, a contida no item 3 nos interessa especialmente, porque 

cuida do "financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do 

petróleo e do gás”. 

Evidentemente, sabemos que os combustíveis são, hoje, a maior fonte de 

poluição atmosférica e, em caráter inédito, a Constituição expressamente aponta um 

ponto de intersecção entre tributação e meio ambiente, o que é louvável (COSTA, 

2011). 

A afetação da receita de impostos não é tema tributário, já que a destinação 

do produto da arrecadação de tributos é irrelevante para a identificação da natureza 

jurídica do tributo, na inteligente dicção do art. 4º, inciso II, do Código Tributário 

Nacional. 

Com efeito, a questão é melhor locável no âmbito do direito administrativo ou 

financeiro. Essa regra que, como visto, já é muito excepcionada na Constituição 

Federal, impede que se destinem os recursos gerados por impostos ambientais para 

a criação de um fundo público. 

Embora haja poucas pesquisas no Brasil, o uso da tributação para proteger o 

meio ambiente, a tributação ambiental tem atraído cada vez mais atenção. A 

Constituição brasileira possui disposições muito ricas em matéria de disciplina 

tributária e regulamentação ambiental, o que possibilita a implementação de uma 

ampla gama de políticas fiscais ambientais ainda não implementadas. No sistema 

tributário brasileiro, diversos tipos de tributos podem possibilitar ações que estejam 

em harmonia com a proteção ambiental: tributos, taxas e doações diversas. 
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2.3 PARÂMETROS TRIBUTÁRIOS QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA FINS DE 

PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL NO QUE 

TANGE ASPECTOS DOS FERTILIZANTES AGRÍCOLAS 

 

Eis que se apresenta o relevante ensinamento: 

 

O modelo de produção agropecuário existente no Brasil, baseado na 
‘revolução verde’, do qual o aumento na produtividade é obtido por meio de 
plantas melhoradas geneticamente e pelo uso de insumos como fertilizantes 
e agrotóxicos, exige a estruturação de toda a sociedade para avaliar e 
gerenciar os riscos advindos da utilização desses produtos. Mesmo com o 
grande número de dados físico-químicos, ambientais e toxicológicos 
exigidos pelos órgãos reguladores no processo de registro de agrotóxicos, 
ainda restam muitas incertezas no que diz respeito aos impactos do uso 
destas substâncias sobre a saúde humana e a proteção do meio ambiente. 
O monitoramento e a avaliação dos impactos do uso destas substâncias 
devem ser vistos como atividades essenciais para garantir a 
sustentabilidade dos sistemas de produção agropecuários que utilizam tais 
insumos (OLIVEIRA, 2005, p. 12). 

 

O Brasil começou a usar agrotóxicos e fertilizantes em larga escala na década 

de 1970 e até o final da década de 1980, a atenção das pessoas a ambos quase 

não envolvia a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

O Decreto 24.114, de 12 de abril de 1934, instituiu a primeira regulamentação 

de agrotóxicos do Brasil, que instituiu o “Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal”. 

Daquele período até a promulgação da lei 7.802 em 1989, esse assunto só foi regido 

por portarias ministeriais (principalmente portarias do Ministério da Agricultura e 

Saúde) em nosso país, fato que pode levar a um entendimento insuficiente do 

assunto. A lei 7.802/89 cobre uma ampla gama de tópicos relacionados aos 

defensivos agrícolas: registro, comercialização, fiscalização, destinação final de 

embalagens, etc. 

Desde 1992, com a divulgação e ênfase nas questões ambientais (incluindo 

questões ambientais agrícolas), no Fórum Internacional do Rio-92 o problema da 

poluição nas áreas rurais ganhou uma nova dimensão e algumas instituições têm 

proposto e realizado pesquisas. No entanto, uma análise dos resultados obtidos 20 

anos após o fórum mostrou que o progresso da pesquisa nessa área é lento, 

principalmente em pesquisas regionais ou específicas, quase sempre relacionadas a 

trabalhos acadêmicos e objetivos específicos(EMBRAPA, 2003, p. 24).Esse fato 

pode ser explicado por diversos fatores, incluindo o aumento da área cultivável, a 
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adoção de tecnologia e o surgimento de pragas agrícolas de difícil controle, como a 

ferrugem amarela (HLB), vetores da ferrugem da soja e psilídeos em citros. 

Por outro lado, nesse período, o cenário regulatório também avançou 

significativamente, com destaque para a edição da lei 9.974, de 6 de junho de 2000, 

que estabeleceu diretrizes para a coleta de embalagens vazias de agrotóxicos. De 

acordo com esse documento, baseado no conceito de logística reversa, o Brasil deu 

início ao processo de beneficiamento de embalagens, o que é referência mundial. O 

impacto dessa medida no meio ambiente é extremamente importante, pois reduz a 

exposição do solo a essas substâncias e, portanto, diminui a migração para outros 

compartimentos (como ar e água).  

Outro grande avanço no campo regulatório foi o Decreto 4.074, de 4 de 

janeiro de 2002, que regulamentou a lei 7.802/89.Trata-se de um importante 

documento jurídico que envolve questões relacionadas à saúde humana e à 

proteção do meio ambiente, com foco no estabelecimento de um Sistema de 

Informação sobre Agrotóxicos (SIA), introdução de produtos equivalentes, proibição 

do uso de produtos sem antídoto e estabelecimento de Comitê Técnico em 

Consultoria de Agrotóxicos (CTA), além de estabelecer leis e regulamentos para 

implementar avaliação de risco desses compostos à saúde humana e ao meio 

ambiente. 

Em relação à avaliação de risco ambiental, vale ressaltar que apesar da 

publicação da legislação em 2002, até o momento, esta importante ferramenta de 

gestão de risco não foi efetivamente implementada devido ao uso de agrotóxicos e 

insumos agrícolas. 

Em um país de dimensões continentais, como é o Brasil, a combinação da 

agricultura e do meio ambiente produziu uma variedade de cenários e apenas o 

monitoramento e a pesquisa para avaliar o impacto da agricultura e dos insumos de 

pesticidas incorrerão em custos enormes. Portanto, o desenvolvimento de 

ferramentas computacionais (como modelos matemáticos) é extremamente 

importante no processo de avaliação de risco, pois permite uma avaliação mais 

abrangente das diferentes situações em que uma determinada molécula está 

inserida. 

 

O instrumento mais poderoso para remodelar as economias nacionais 
talvez seja a fixação de impostos. Fixar impostos sobre as atividades que 
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contaminam, esgotam ou de algum modo degradam os sistemas naturais é 
um modo de assegurar que se tenham em conta os custos ecológicos nas 
decisões privadas (FLAVIN, 1991, p. 286-287). 

 

Portanto, o Estado, por meio de seu poder tributário, possui diversos meios 

que podem afetar a economia e a sociedade, seja por meio de desoneração 

tributária, por meio de incentivos e benefícios fiscais, seja de estímulo ao 

contribuinte. Tomar certas medidas (como proteger o meio ambiente) ou, 

inversamente, impor alíquotas mais altas de impostos sobre eventos tributáveis que 

causam danos ambientais. 

É crescente a ideia de que a concessão de benefícios tributários aos 

contribuintes para que os mesmos tenham condutas sustentáveis é tão ou mais 

importante que a imposição de gravames fiscais. A tributação ambiental é 

caracterizada por sua natureza extrafiscal e regulatória, com intuito de estimular 

condutas sustentáveis e desestimular as práticas poluidoras (como o uso de 

agrotóxicos e fertilizantes). 

Desta forma, é válido ressaltar que para se ter um meio ambiente sustentável 

e protegido, não basta apenas citar os danos que vêm sendo causados pelo uso 

exagerado dos agrotóxicos e fertilizantes, medidas mais rigorosas devem ser 

tomadas, como a cobrança de impostos sobre esses produtos. 

Neste caso, a melhor saída, para preservar e proteger o meio ambiente do 

uso incorreto e excessivo de insumos agrícolas e agrotóxicos, é motivar os 

agricultores a diminuir ou até mesmo deixar de utilizar esses insumos é aumentando 

o valor dos tributos, deixando alguns até de serem isentos, como já vinha sendo feito 

nos anos anteriores, dessa forma priorizando e incentivando o consumo sustentável 

no país. 

A intenção é desestimular o uso de agrotóxicos nocivos, adotando uma forma 

escalonada para distinguir o grau de nocividade de cada produto. 

Segundo a Redação RBA: 

 

Santa Catarina é o primeiro estado a implementar a chamada Tributação 
Verde, uma prática que, conforme o caso, retira ou diminui incentivos fiscais 
de produtos conforme o grau de danos ao meio ambiente e à saúde. A 
Medida Provisória (MP) 226, proposta pelo governador Carlos Moisés da 
Silva (PSL), foi confirmada na semana passada prevendo a taxação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em 17%, dos 
agrotóxicos. O governo catarinense estuda adotar a tributação de forma 
escalonada, a depender do potencial agressivo de cada produto, o que teria 
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início a partir de 31 de janeiro de 2020. Nesse caso, as substâncias 
consideradas mais nocivas irão pagar a alíquota cheia de 17%, enquanto 
que nos produtos com toxicidade média serão aplicados percentuais de 
4,8% a 7% ou 12%. Apenas as substâncias reconhecidas como de menor 
potencial agressivo continuarão sem serem taxadas, como prevê um acordo 
em vigência que isenta a cobrança de impostos(RBA, 2019). 

 

Porém, o que reforça todo esse assunto é que o Supremo Tribunal Federal 

(STF) começou a julgar no dia 30 de outubro de 2020 a isenção do IPI e a redução 

do ICMS para os agrotóxicos. Para o relator, ministro Edson Fachin, o uso de 

agrotóxicos e o seu incentivo podem ser contrários ao princípio da responsabilidade 

intergeracional, pois a existência humana só é possível em razão da preservação do 

meio ambiente que, equilibrado, pode fornecer o ar, a água, alimentos e outros 

elementos necessários à sobrevivência. Segundo ele, o uso de produtos nocivos ao 

meio ambiente ameaça não somente os animais e as plantas, mas com ele, também 

a existência humana, em especial a das gerações posteriores, o que reforça a 

responsabilidade da coletividade e do Estado de proteger a natureza.  

O ministro concluiu seu voto dando procedência integral a ação e 

determinando a notificação de diversas autoridades como a Casa Civil da 

Presidência da República, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 

Ministério da Saúde e outros, para que adotem uma alíquota de IPI para agrotóxicos, 

tendo em vista que em caso de declaração de inconstitucionalidade para isenção, 

caberá ao Executivo fixar uma alíquota do imposto aos agrotóxicos. Como 

consequência do aumento dos tributos dos insumos agrícolas, a tendência do valor 

dos produtos no mercado tende a aumentar também, gerando assim o estímulo do 

consumo sustentável de alimentos. 

 

3 CONCLUSÃO  

 

Com o presente artigo, pode-se concluir que todos têm o direito básico de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado para garantir uma qualidade de vida 

saudável, cabendo ao poder público e a toda a comunidade a responsabilidade de 

protegê-lo e mantê-lo. Os impostos ambientais são uma das ferramentas que os 

governos podem usar para implementar seus planos de desenvolvimento 

ecologicamente equilibrados. 



 

286 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

Considerando a rigidez do sistema tributário constitucional, o que se admite é 

a utilização dos tributos já existentes como instrumentos de intervenção na 

economia e no comportamento da sociedade através da elaboração de políticas 

fiscais com a finalidade de alcançar as metas traçadas pelas políticas públicas 

ambientais. Assim, aceita-se a criação de novos tributos apenas por meio do 

exercício da competência residual da União, a fim de criar tributos ecológicos, não 

esquecendo-se que carga tributária brasileira já atingiu patamares devidos. 

Os tipos de impostos devem cumprir suas regras específicas e, sem exceção, 

os impostos ambientais devem obedecer aos princípios do direito tributário, pois tais 

tributos se baseiam na proteção do meio ambiente. Os impostos ambientais terão 

duas características distintas. A primeira é que eles se motivem a garantir um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Essa motivação pode ser verificada em 

qualquer padrão das regras da matriz de regras tributárias. A segunda característica 

é a extrafiscalidade, manifesta através do caráter finalístico do tributo, cujo objetivo é 

intervir na atividade econômica, buscando uma transformação nas condutas sociais 

sempre a favor do meio ambiente. 

No entanto, no caso dos impostos, não se admite a vinculação de receitas, 

por vedação constitucional. Eles somente poderão ser utilizados como instrumentos 

das políticas públicas ambientais, pois não podem gerar receitas vinculadas ao meio 

ambiente. Vimos que com o ICMS a definição do padrão de arrecadação e 

distribuição de impostos para estimular a implementação de políticas públicas de 

menor impacto ambiental pode ser efetiva, ou seja, a Constituição Federal de 1988 

segue o constitucionalismo e prevê a possibilidade de repartição de impostos.Nesse 

caso, a parcela da arrecadação tributária criada e exigida por uma entidade será 

direcionada a outra entidade conjunta com o objetivo de proteger o meio ambiente 

de danos graves. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Presidência da República. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01 set. 2020. 
 



 

287 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

CASTRO, A. B. Tributação e ecologia: uma combinação possível. 2003. Disponível 
em: <http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/lda/article/viewFile/2142/2261>. Acesso 
em: 17 out. 2020. 
 
COSTA, R. H. Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil. In TORRES, H. 
T. (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. Disponível em: 
<http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/27957/1/2013_tcc_fsoliveiraneto.pdf>. 
Acesso em: 08 out. 2020. 
 
DIAZ, L. A. Las Modalidades de la Fiscalidad Ambiental. 1997. Disponível em: 
<http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/lda/article/viewFile/2142/2261>. Acesso em: 
16 out. 2020. 
 
FLAVIN, C. La situación del mundo. 1991, Madrid, CIP/Apóstrofe, 1991. Disponível 
em: <http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/y0ii48h0/erhi25v6/ 
z93PFBhep96Vr04A.pdf>. Acesso em: 12 out. 2020. 
 
OLIVEIRA, J. M. D. Direito tributário e meio ambiente: proporcionalidade, 
tipicidade aberta e afetação da receita. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. Disponível 
em:<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0WZ1RxClg7IJ:https
://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/download/9707/7608+&cd=1&hl=pt- 
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 17 out. 2020. 
 
PICCIAREDDA, F.; SELICATO, P. I tributi e l ´ambienti. Milão: Dott. A. Giuffrè 
Editore, 1996. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/ 
arquivos/anais/manaus/direito_tri but_cristiane_v_jaccound.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2020. 
 
RBA, Redação. Santa Catarina quer implementar Tributação Verde e retirar isenção 
fiscal de agrotóxicos. Rede Brasil Atual, 2019. Disponível em: 
<https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2019/08/santa-catarina-quer- 
implementar-tributacao-verde-e-retirar-isencao-fiscal-de-agrotoxicos/>. Acesso em: 
12 out. 2020. 
 
WOLD, C. International Environmental Law. 1997 Environmental and Natural 
Resources Law Seminar for Members of Brazilian Legal Community, ‘Lewis & Clark 
College’, Portland, Oregon, Estados Unidos da América, May 5-9, 1997. Disponível 
em: <http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/lda/article/viewFile/2142/226>. Acesso 
em: 10 out. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

288 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

A TUTELA INIBITÓRIA COMO INSTRUMENTO PARA EVITAR O ASSÉDIO 

MORAL NO PODER JUDICIÁRIO COM ÊNFASE NO GÊNERO FEMININO 

 

Fernanda Eduarda Balbinott52 
Simone Rocha53 

 

RESUMO 

A pesquisa realizada, visa aprofundar o estudo acerca do assédio moral enfrentado 
pelas mulheres no Poder Judiciário, tendo em vista tratar-se de um problema da 
contemporaneidade, em que na sua grande maioria, as vítimas são mulheres em 
decorrência de seu gênero. O assédio moral pode trazer consequências irreparáveis 
na vida das vítimas, batendo de frente com o princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, sendo necessário a utilização da tutela inibitória para coibir a 
agressão. Por esse motivo, pesquisas mais aprofundadas são indispensáveis para 
identificar os motivos enfrentados por quem convive diariamente com este tipo de 
agressão. A justificativa do tema se dá em razão dos reiterados casos de assédio 
moral noticiados, os quais podem chegar a desenvolver doenças como a depressão, 
até acarretar o suicídio. Desta forma, a problemática consiste em identificar de que 
forma o assédio moral enfrentado pelas mulheres no Poder Judiciário pode 
influenciar em sua qualidade de vida. Para tanto, será utilizado o método de 
pesquisa indutivo, através de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Com o objetivo 
inicial buscamos analisar a evolução dos direitos femininos no mundo e ainda, em 
nível nacional, nas esferas constitucionais e infraconstitucionais com o fim de 
compreender as lutas que marcaram o direito feminino na busca de se libertar das 
amarras da cultura patriarcal. Após, será realizada pesquisa para identificar a origem 
do assédio moral, diferenciando-o do dano moral e discorrendo sobre o princípio da 
dignidade da pessoa humana que está intimamente ligado aos direitos de 
personalidade. Por fim, será analisado julgamentos de assédio moral, discutindo os 
impactos para a vida das vítimas e discorrendo sobre a tutela inibitória como 
instrumento de prevenção ao assédio moral.  

. 

Palavras-Chave: Mulheres. Assédio moral. Tutelainibitória. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o sonho da grande maioria dos jovens é concluir uma graduação 

e ter estabilidade financeira para construir seu futuro. Adquirir tudo que almeja, um 

emprego estável no poder público é o ápice da realização profissional daqueles que 

estão iniciando carreira. No ramo do direito, o percentual de pessoas que investem 

no curso para obter esse tão sonhado emprego, é demasiadamente maior, ousa-se 

falar que este é um dos grandes atrativos do curso. Mas para tanto, são necessários 

penosos anos de estudo e dedicação para alcançar a vaga.  

Quando finalmente a aprovação e a nomeação acontecem o sonho se 

concretiza, a pessoa estará a um passo de realizar seus desejos. A felicidade está 

embutida de forma intrínseca nesta conquista. É inevitável, afinal, quanta dedicação 

houve para chegar até este momento.  

Aquilo que se levou anos para conseguir, de repente, perde todo o seu valor, 

suga toda a energia, a tranquilidade, a paz de espirito, a vontade de sonhar, de 

concretizar. No início, é assim que as consequências do assédio moral se instalam 

nas vítimas, diária e sucessivamente, acrescendo-se de tristeza, de desânimo, da 

sensação de desprezo e da desvalorização perante os companheiros de trabalho.  

E se descobrirmos que tudo isso, pode ser em razão do seu gênero?  Beira o 

absurdo imaginar que as mulheres ainda enfrentam esse tipo de constrangimento, 

de violência, pura e simplesmente por serem mulheres, mas infelizmente não são 

raros os casos de assédio moral em razão do gênero feminino.  

As raízes do patriarcado ainda seguem firmes em nossa sociedade, em todos 

os meios, independentemente do segmento, do nível de instrução das pessoas. 

Sabe-se que a desvalorização do sexo feminino ainda marca a vida de muitas 

mulheres. É uma marca cultural que dificilmente é desvencilhada completamente da 

vida das pessoas.  

No entanto, o que não se sabe, é de que forma o assédio moral enfrentado 

pelas mulheres no Poder Judiciário pode influenciar em sua qualidade de vida?  

Este é o questionamento que se pretende responder no desenvolvimento 

desta pesquisa. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FEMININOS 

 

Para compreender a situação atual das mulheres na sociedade, é necessário 

entender o espaço que elas ocuparam até então, como foram introduzidas na 

sociedade e as lutas que enfrentaram para adquirir seus direitos.  

Desde os primórdios das civilizações, as relações que envolvem as mulheres 

foram marcadas por costumes patriarcais, com a consequente submissão do sexo 

feminino perante ao masculino.  

Renata Bravos dos Santos (2018, p. 25), destaca:   

 

No caso das relações entre homens e mulheres, esses discursos sobre o 
que é natural para cada um se mostram muito fortes na sociedade, em 
situações cotidianas, sendo repetidos de forma bastante automática. 
Situação que se mostra exemplificativa disso é o caso do entendimento de 
que é natural que a mulher se interesse por afazeres domésticos e de 
cuidado, enquanto para o homem, é natural que ele seja aventureiro, 
desbravador e busque atividades no ambiente externo. Também se fala que 
a mulher é mais calma, passiva, cuidadora da família e dos entes queridos, 
enquanto que o homem é mais agressivo, impulsivo, violento.  

 

Historicamente, o poder sempre foi praticado e exercido pelos homens, tendo 

em vista que as mulheres eram consideradas subalternas, devendo obediência e 

respeito às pessoas do sexo masculino, ocorrendo, desta maneira, uma dominação 

patriarcal sobre as mulheres, tanto na esfera privada (ambiente familiar), quanto na 

esfera pública (âmbito profissional) (CARVALHO, 2011). 

Para a mulher, sempre foi difícil desconstruir esse cenário, pois o 

patriarcalismo era imposto como uma verdade a ser seguida, na qual estruturava o 

seio familiar. Nessa perspectiva, encaixa-se o pensamento de Marcia Tiburi (2018, 

p. 27):   

 

Uma estrutura de crença firmada em uma verdade absoluta, uma verdade 
que não tem nada de ‘verdade’, que é, antes, produzida na forma de 
discursos, eventos e rituais. Em sua base está a ideia sempre repetida de 
haver uma identidade natural entre os gêneros, a superioridade masculina, 
a inferioridade das mulheres [...].   

 

Destaca-se que em poucas civilizações, como é o caso da egípcia, a 

condição da mulher foi mais favorecida, pois tinha os mesmos direitos que o homem, 

a mesma capacidade jurídica, podendo herdar e possuir bens. Isso porque, no Egito 



 

291 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

antigo o solo pertencia ao rei e às castas superiores dos sacerdotes e guerreiros. 

Para os particulares, a propriedade territorial consistia apenas no usufruto, o fundo 

permanecia inalienável, os bens transmitidos por herança tinham pouco valor e não 

se via nenhum inconveniente em partilhá-los. Diante da ausência de patrimônio 

privado, a mulher conservava a dignidade de qualquer outro, como pessoa. Casava-

se livremente e, quando viúva, podia casar-se novamente (BEAUVOIR, 2009). 

Para adquirir seus direitos, a história não foi diferente, especialmente em 

decorrência da cultura machista cravada na sociedade por herança hebraica e 

grega. Durante muito tempo, principalmente com o advento da propriedade privada, 

a mulher não tinha direito sobre seus bens ou sobre seus filhos, sequer era elevada 

à dignidade de pessoa, em razão de ser tratada apenas como parte do patrimônio 

de seu pai ou marido. 

Simone de Beauvoir (2009, p. 102/103), em sua obra “O segundo sexo” 

afirma que: 

 

Pelo casamento, a mulher não é mais emprestada por um clã a outro; ela é 
radicalmente tirada do grupo em que nasceu e anexada ao do esposo; ele 
compra-a como compra uma rês ou um escravo e impõe-lhe as divindades 
domésticas; e os filhos que ela engendra pertencem à família do esposo. Se 
ela fosse herdeira, transmitiria as riquezas da família paterna à do marido: 
excluem-na cuidadosamente da sucessão. Mas, inversamente, pelo fato de 
nada possuir, a mulher não é elevada à dignidade de pessoa; ela própria faz 
parte do patrimônio do homem, primeiramente do pai e em seguida do 
marido.  

 

Com o passar do tempo, já no século XIX, com o desenvolvimento da 

indústria, fez-se necessário a busca por uma mão de obra mais barata, desse modo 

a mulher foi introduzida nas fábricas e passou a ser explorada vergonhosamente em 

expedientes desumanos e em locais insalubres, nos quais acabaram precocemente 

com a vida e a saúde de várias operárias que, inevitavelmente, desenvolviam 

diversas doenças como a tuberculose.  

“Os empregadores preferiam a mão de obra feminina, trabalham melhor e 

mais barato.”. Esta fórmula cínica esclarece o drama do trabalho feminino. Porque é 

pelo trabalho que a mulher conquista sua dignidade de ser humano” (BEAUVOIR, 

2009, p. 144).  

Para um dia de trabalho igual ao de um homem, a operária recebia somente 

metade da remuneração masculina, em países como a França e na América do 
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Norte, o que tornava impossível para a mulher manter sua subsistência sem o 

auxílio do marido. A luta por um ambiente de trabalho melhor, por salários dignos e 

pelo fim na carga horária desumana, ficou marcado no mundo inteiro, no dia 25 de 

março de 1911, com o incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist Company, que 

encerrou a vida de 125 mulheres jovens, com idade que variavam de 13 a 23 anos. 

Ainda que de forma morosa, a partir dos movimentos revolucionários, as 

mulheres conseguiram impor-se na sociedade e ter reconhecimento pela valorização 

e pela dignidade de seu trabalho, deixando de ser apenas uma mão de obra barata 

para os empregadores.  

No que se refere aos direitos políticos, vários foram os movimentos realizados 

em prol do sufrágio feminino. A busca da mulher pela inclusão na vida política teve 

um importante marco com as revoluções no continente americano e, especialmente, 

com a Revolução Francesa. O movimento feminista perdeu uma das suas grandes 

representantes, Olympe de Gouges, que ao reivindicar a total igualdade política 

entre os gêneros foi guilhotinada por sua ousadia de querer se comparar a um 

homem, tendo em vista que suas alegações foram tomadas como desleais à 

Revolução. A despeito da grande participação feminina na Revolução Francesa, 

suas manifestações foram consideradas perigosas, fora de controle e indesejadas, 

sofrendo fortes repressões e sendo impedida de se manifestar publicamente a partir 

de 1795 (PERROT, 2005). Entretanto, somente em 1945, as francesas conquistaram 

quase todas as suas capacidades políticas. 

A conquista da cidadania pela mulher aconteceu de forma gradativa, e sua 

participação em movimentos diversos trouxe como consequência a reformulação do 

espaço público. Quando se considera a vivência de participação das mulheres nos 

movimentos populares, politiza-se o privado, dá-se existência a uma experiência até 

então silenciada e, por este caminho, abre-se a possibilidade de pensar a mudança 

(BRITO, 2001). 

A participação feminina nos movimentos sociais rompe com sua condição 

invisível perante a sociedade, tornando-a legítima como cidadã, ou seja, possuidora 

de direitos e deveres. Mesmo sendo esse um processo recente, e embora tipificado 

em lei, ainda é difícil driblar as raízes do patriarcado impostas na sociedade, que 

continuam relutantes em considerar que todos os gêneros devem ser tratados de 

forma igualitária e sem distinção de qualquer natureza.  
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E assim como em todo o mundo, as mulheres brasileiras não foram 

privilegiadas para conquistar seus direitos, pelo contrário, também tiveram que trilhar 

um longo caminho para adquirir sua cidadania, seus direitos e principalmente 

conquistar a sua dignidade.  

No campo constitucional, destaca-se a Constituição Federal de 1934 foi a 

primeira a pensar nas desigualdades existentes entre homens e mulheres, sendo 

revolucionária ao garantir o princípio da igualdade sem distinção entre sexos, 

destacando-se o art. 113, I da referida Constituição Federal: “Todos são iguais 

perante a Lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, 

sexo, raça, profissões próprias ou do país, classe social, riqueza, crenças religiosas 

ou ideias políticas.”. 

Também foi inovadora ao estabelecer a proteção do trabalho feminino e 

infantil, regulamentando a jornada de trabalho, destacando a igualdade salarial sem 

distinção de sexo, nacionalidade ou estado civil. Embora a previsão constitucional, 

devido aos costumes da época, esta disposição legal não foi integralmente 

cumprida.  

Entrementes, a Constituição Federal de 1937 representou um retrocesso, o 

princípio da igualdade volta a ser tratado de forma genérica, sendo omissa em 

relação ao voto, bem como aos direitos de proteção à maternidade. Manteve os 

dispositivos sobre a proteção do trabalho e o direito a aposentadoria compulsória. 

Relevante mudança ocorreu com o advento da atual Constituição Federal, 

promulgada em 1988, que consagrou em seu art. 5º a igualdade entre os sexos, o 

direito ao voto e a candidatar-se, independente de sexos, raças, credo, cor ou 

qualquer outra forma de distinção. Ampliou a licença maternidade de 84 (oitenta e 

quatro) para 120 (cento e vinte) dias, mantendo as disposições sobre a proibição de 

redução salarial e perda do emprego, além de ampliar os direitos trabalhistas e 

previdenciários.  

Já no campo da legislação civil, destaca-se significativa mudança no cenário 

dos direitos femininos em 1962 com o denominado Estatuto da Mulher Casada (Lei 

n. 4.121/62), o qual revogou as normas discriminadoras, que consideravam a mulher 

incapaz, passando a mesma ter capacidade civil plena, destacando que a mulher 

não mais perderia o direito ao pátrio poder caso contraísse novas núpcias, e, ainda, 

concedeu o exercício do pátrio poder a ambos os pais, prevalecendo a vontade do 
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homem em caso de discordância do casal, mas ressalvando à mãe o direito de 

recorrer ao juiz para a solução da divergência (SILVA, 2008). 

O direito ao voto feminino foi regulamentado pelo Código Eleitoral de 1932, o 

qual estabeleceu a idade mínima de 20 anos para votar, sendo posteriormente 

alterado para 18 anos com o advento da Constituição Federal de 1934. 

Já no ano de 1977, entra em vigor a Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77) 

regulando a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer dos cônjuges, podendo 

constituir nova família, impondo um tratamento mais isonômico entre homem e 

mulher. A mulher passou a optar por acrescer ou não ao seu nome o sobrenome da 

família do cônjuge, foi estabelecido a reciprocidade de prestações alimentícias entre 

os cônjuges, bem como a reciprocidade na prestação alimentícias dos filhos. 

Referido dispositivo legal, alterou ainda o regime de bens do casamento, passando 

do regime legal da comunhão universal de bens para a separação parcial de bens, o 

que conferiu uma segurança maior do patrimônio dos cônjuges (BICEGLIA, 2002). 

No ano de 1919, o Brasil passou a tratar em sua legislação do trabalho da 

mulher. Podendo ser destacado o Decreto nº 21.417-A, de 17 de maio de 1932, que 

resumidamente proibia a mulher de trabalhar no período noturno entre as 22 e cinco 

horas, em locais subterrâneos, como mineradoras e pedreiras, em construções 

públicas ou em atividades insalubres e perigosas. Ademais, garantiu a igualdade 

salarial e a proteção à maternidade. A norma também inovou ao impedir a demissão 

da mulher em razão da gravidez (ALVES, 2014). 

 Em 1943, entrou em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho, com o 

objetivo de regular as relações de trabalho, possuindo regras protetivas aos 

trabalhadores e empregadores, características do direito capitalista do trabalho. 

Visando a continuação da pesquisa, mister se faz entender o surgimento do 

assédio moral e as suas implicações na vida das vítimas. 
Há uma diversidade de definições do fenômeno do assédio moral, em razão 

das consequências nefastas na vida das pessoas, vários conceitos são encontrados 

na doutrina, tanto destacando seus aspectos clínicos, como seus aspectos jurídicos. 

Em ambos os cenários, destaca-se a sua característica violadora da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos de personalidade.   
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Um dos conceitos mais utilizados pelos estudiosos e pesquisadores é o de 

Marie-France Hirigoyen (2002, p. 17), psiquiatra francesa e pioneira no assunto, que 

define o assédio moral:  

 

[...] qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por 
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos, que possam trazer danos 
à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma 
pessoa, por em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. 

 

As definições de assédio moral, tanto a nível nacional e internacional, se 

assemelham podendo no Brasil de acordo com Stâle Einarsen et al. (2003, p. 15 

apud ARENAS, 2013, p. 39) ser definido como:  

 

Assédio moral no trabalho significa assediar, ofender, excluir socialmente 
alguém ou afetar negativamente as tarefas de trabalho. Para caracterizar 
bullying (ou mobbing) a ser aplicado a uma determinada atividade interação, 
ou processo, deve ocorrer repetidamente e regularmente (por exemplo, 
semanalmente) e ao longo de um período de tempo (por exemplo, cerca de 
seis meses). Bullying é um processo gradual no qual a pessoa confrontada 
acaba em uma posição inferior e se torna o alvo de sistemáticos atos 
sociais negativos. Um conflito não pode ser chamado de assédio moral se o 
incidente é um evento isolado ou se duas partes que estão no conflito 
apresentam aproximadamente ‘força’ igual. 

 

Trata-se, de um processo e não de um ato isolado. O objetivo do assédio 

moral, portanto, é desestabilizar emocionalmente a pessoa, causando-lhe 

humilhação e expondo-a a situações vexatórias perante os colegas de trabalho, 

fornecedores, clientes e, perante a si mesma. Quando praticado pelo superior 

hierárquico, tem a clara finalidade de forçar um pedido de demissão, ou a prática de 

atos que possam ensejar a caracterização de falta grave, justificando uma dispensa 

por justa causa (GUEDES, 2003). 

Assediar, portanto, é submeter alguém, sem tréguas, a ataques repetidos, 

requerendo, assim, a insistência, a repetição de condutas, procedimentos, atos e 

palavras, inadequados e intempestivos, comentários perniciosos, críticas e piadas 

inoportunas, com o propósito de expor alguém a situações incômodas e 

humilhantes. Há certa invasão da intimidade da vítima, mas não em decorrência do 

emprego abusivo do poder diretivo do empregador, visando proteger o patrimônio da 

empresa, mas sim deriva de conduta deliberada com o objetivo de destruir a vítima e 

afastá-la do mundo do trabalho (GUEDES, 2003). 
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As práticas de assédio moral por si só são perversas e atentam contra a 

dignidade humana, mas no serviço público o abuso se revela ainda pior, diante do 

regime jurídico ao qual o servidor está submetido, sendo necessários longos 

processos administrativos para apurar a prática cometida pelo assediador, 

constrangem o assediado a não denunciar por medo de represálias ainda mais 

penosas.  

O assediador pode se manifestar de forma multilateral, ou seja, poderá haver 

assédio em relações horizontais, vertical descendente ou mesmo vertical 

ascendente e ainda de forma individual ou coletiva. 

Nas palavras de Maria Cristina Irigoyen Peduzzi (2007, p. 117): 

 

O assédio moral diz respeito a um tipo específico de dano ao patrimônio 
moral. É uma a) violência pessoal; b) necessariamente moral e psicológica; 
c) multilateral (pode ser horizontal: entre colegas da mesma hierarquia; 
vertical descendente: do superior hierárquico ao seu subordinado; ou 
mesmo vertical ascendente; que parte do grupo subordinado e se dirige ao 
seu superior direto); d) individual ou coletivamente sentida. 

 

Cabe destacar que o dano moral difere do assédio moral, sendo necessário 

para configuração deste, reiteradas provocações e atos abusivos, enquanto para a 

configuração do dano moral basta um ato ilícito capaz de abalar a personalidade do 

indivíduo.  

De acordo com o Maurício Godinho Delgado (2012, p. 619), “dano moral 

corresponde a toda dor psicológica ou física injustamente provocada em uma 

pessoa humana”. 

O dano moral afeta os direitos de personalidade. O ato ilícito acomete a 

saúde mental do ser, consiste na penosa sensação de ofensa, humilhação perante 

terceiros, dor, sofrimento, os efeitos são puramente psíquicos e sensoriais, 

consistente na reação ao ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam, na 

recordação do efeito da lesão nos casos em que a violência não deixa vestígios 

concretos.   

Segundo Pontes de Miranda (2006, p. 30), o “dano patrimonial é o dano que 

atinge o patrimônio do ofendido; dano não patrimonial é o que, só atingindo o 

devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio” 
Dos conceitos trazidos, podemos extrair forte tendência de atrelar o dano 

moral a uma violação a um direito da personalidade, ou seja, direito de defender o 
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que é próprio e essencial ao ser humano, como a identidade, a honra, a liberdade, a 

sociabilidade, a reputação, a autoria, ao nome, a imagem, a integridade física, ao 

corpo vivo, ao corpo morto, ou como determina a cláusula geral protetiva inserida no 

texto constitucional, quaisquer direitos necessários para assegurar uma vida digna. 

A qualidade de vida do ser humano está intimamente ligada aos seus 

costumes, hábitos, relacionamentos e principalmente ao seu trabalho. A partir do 

momento em que o indivíduo é assediado moralmente em seu ambiente laboral, a 

sua dignidade também é violada.  

A noção contemporânea de dignidade da pessoa tem raiz no pensamento de 

Immanuel Kant, para quem o homem existe como fim em si mesmo, não como meio 

ou instrumento; enquanto as coisas têm preço e podem ser substituídas, as pessoas 

possuem dignidade, o que exclui a atribuição de preço, ou a possibilidade de mera 

substituição (PIRES, 2014). 

Embora de difícil conceituação, Ingo Wolfgang Sarlet (2010, p. 70), define a 

dignidade da pessoa humana como: 

 

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida. 

 

Havendo ofensa à personalidade do ser, nos casos em que se vislumbra o 

assédio moral, está, pois, ferindo o princípio maior norteador do Estado, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana.   

Dignos de felicidade todos nós somos, com ou sem boa vontade, mas que ela 

exista, seja como elo condutor da efetivação do princípio da dignidade, seja para 

afastar as práticas de assédio, haja vista que o servidor vítima perde o respeito por 

si próprio, despe-se de sua dignidade, age e reage como se objeto fosse, o que 

mutila sua honra, seu espírito, destrói vidas e influencia na qualidade dos serviços 

públicos, fazendo cair sua produtividade e qualidade. 

A vítima do assédio moral perde a autoconfiança e, também, vê o 

desmoronamento de sua vida profissional, pessoal e familiar. Essas características 
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são referidos de forma contundente pela doutrina especializada. É, na perspectiva 

da vítima, uma total perda de sentido. Nesse contexto, sua dignidade é violada, pois 

a vítima é feita instrumento do poder do agressor, seja este um colega perverso ou 

mesmo o sistema da empresa, no caso do assédio organizacional. Nesse sentido 

Marie-France Hirigoyen (2009, p. 69), elucida:  

 

Quando o processo de assédio se estabelece, a vítima é estigmatizada: 
dizem que é de difícil convivência, que tem mau caráter, ou então que é 
louca. Atribui-se à sua personalidade algo que é consequência do conflito e 
esquece-se o que ela era antes, ou o que ela é em um outro contexto. 
Pressionada ao auge, não é raro que ela se torne aquilo que querem fazer 
dela.  

 

O trabalhador deixa de ser pessoa, e passa a ser visto apenas como recurso 

humano, como uma força de trabalho que deve ser mais e mais explorada. 

Constata-se aí a agressão direta à dignidade de pessoa.  

A questão do assédio moral fica ainda mais severa quando a origem da 

agressão se dá em razão do gênero da vítima. Em decorrência da cultura machista 

preexistente, diversas mulheres são alvo deste tipo de violência que habita diversos 

ambientes. A esfera judicial não está livre desse mal, reiteradas vezes são 

noticiados casos de assédio moral. Passa-se à análise dos casos concretos.  

A principal função do Poder Judiciário é garantir os direitos de cada cidadão, 

resolvendo os conflitos de interesses de forma a promover a mais consentânea 

justiça. O assédio se mostra completamente contrário às funções e deveres que o 

poder estatal instituiu aos órgãos administradores da justiça.  

Embora as atitudes que geram o assédio estejam sendo cada vez mais 

repelidas pelos Tribunais, adotando-se campanhas de prevenção e conscientização, 

não se pode negar que este ainda é presente nos Tribunais do território nacional.  

Denota-se do pedido de providências do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, que apurou as penalidades aplicadas a um Desembargador acusado de 

assédio moral, que este, está presente em todos os órgãos e hierarquias do 

Judiciário.  

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RELATÓRIO CONCLUSIVO. DENÚNCIA 
DE ASSÉDIO MORAL FORMULADA POR SERVIDOR DESTE PODER 
JUDICIÁRIO CONTRA DESEMBARGADOR. 
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EVENTUAL PRÁTICA DE INFRAÇÕES 
DISCIPLINARES POR MAGISTRADO A IMPOR A APURAÇÃO DOS 
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FATOS. RESOLUÇÃO N. 135/2011 DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, ART. 8º, CAPUT. MATÉRIA A ENVOLVER INTERESSE 
PÚBLICO INDISPONÍVEL. INVIABILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO 
ENTRE O SERVIDOR E O DESEMBARGADOR REQUERIDO. 
ELEMENTOS INDICIÁRIOS A SUGERIR TRANSGRESSÃO DOS 
DEVERES DE URBANIDADE E CORTESIA E, POR CONSEQUÊNCIA, 
QUEBRA DE DECORO POR PARTE DO MAGISTRADO. 
COMPORTAMENTO INADEQUADO, ENTRETANTO, QUE NÃO SE 
OPEROU NO ESPAÇO DESTINADO À ATIVIDADE JURISDICIONAL E 
NÃO CONSTRANGEU PUBLICAMENTE O SERVIDOR. 
PENALIDADES APLICÁVEIS ADMINISTRATIVAMENTE A 
DESEMBARGADORES LIMITADAS ÀS DE DISPONIBILIDADE E 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. LEI ORGÂNICA DA 
MAGISTRATURA, ARTS. 42, 45 E 47 DA LEI ORGÂNICA DA 
MAGISTRATURA (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 35/1979). 
SANÇÕES EXCESSIVAS E INADEQUADAS À LUZ DAS CONDUTAS 
PERPETRADAS PELO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA 
PROPORCIONALIDADE. ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS.54 

 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 22 de junho de 2017, julgou 

apelação cível da ação originária de indenização por danos materiais e morais da 

comarca de Criciúma, na qual a servidora pública, autora da ação, pleiteava o 

reconhecimento e a final condenação do réu pelo assédio moral cometido em face 

da autora em seu ambiente de trabalho. A seguir a ementa do julgado: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.  
ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. DEMANDANTE QUE 
AFIRMA TER SIDO VÍTIMA DE REITERADAS CONDUTAS AGRESSIVAS, 
HUMILHANTES E DESRESPEITOSAS PRATICADAS PELO RÉU, SEU 
SUPERIOR HIERÁRQUICO. DESENVOLVIMENTO DE DOENÇA FÍSICA 
(CIFOESCOLIOSE) E PSICOLÓGICA (QUADRO DEPRESSIVO), COM 
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. 
PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA O ASSÉDIO MORAL 
SOFRIDO PELA AUTORA. DANO ANÍMICO CARACTERIZADO. 
PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. TODAVIA, REPARAÇÃO PELOS 
DANOS FÍSICOS QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDA, EIS NÃO 
EVIDENCIADO O NECESSÁRIO NEXO CAUSAL RELACIONADO ÀS 
CONDUTAS DO RÉU. QUANTUM  INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE 
ATENDER AO CARÁTER REPARADOR E PEDAGÓGICO DS 
INDENIZAÇÕES DESSE JAEZ. SENTENÇA REFORMADA. 
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.  
“Em relação ao assédio moral é sabido que a situação pode assumir várias 
formas e cores, bastando para configurá-lo a evidência de considerável 
constrangimento, quer físico, quer psíquico, a ponto de malferir a 
integridade da vítima” 
(TJSC, Apelação Cível n. 0004008-24.2012.8.24.0012, de Caçador, rel, 
Des. Ricardo Roesler, j. 6-10-2016, grifei) 

                                                      
54Processo segredo de justiça. SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pedido de 

Providências n. 2015.022379-0, Tribunal Pleno. Relator: Desembargador Nelson Schaefer Martins. 
Criciúma. Decisão de 01/07/2015. Disponível em: <http://busca.tjsc.jus.br/ 
jurisprudencia/#resultado_ancora >. Acesso em 19 set. 2020. 
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Cobranças no ambiente de trabalho, por certo, são normais, aceitáveis e 
necessárias, notadamente no serviço público, onde a eficiência foi erigida a 
princípio constitucional pelo legislador. Todavia, merece inteiro repúdio o 
comportamento agressivo e desrespeitoso cometido por superior 
hierárquico de forma reiterada, com carga eficiente para minar a saúde 
psicológica dos servidores no âmbito de trabalho, ensejando, ademais, 
clima de hostilidade no recinto.  
Demonstradas pela prova testemunhal as condutas abusivas praticadas 
pelo réu em desfavor da autora, resta caracterizado o assédio moral e, por 
consequência, o abalo anímico, o qual deve ser indenizado.  
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.55 

 

Neste caso, restou comprovado que o superior hierárquico da autora, 

cometeu assédio moral em desfavor da demandante, em razão das reiteradas 

condutas humilhantes e desrespeitosas praticadas no ambiente de trabalho, dentre 

as quais podem ser destacados os tratamentos agressivos, perseguição pessoal, 

humilhação na presença dos colegas e descrédito dos seus serviços.  

Umas das razões que mais chamaram atenção no caso em comento, foi o 

assédio praticado por ter a servidora apresentado atestado para levar sua filha ao 

pediatra, tendo sido totalmente desprezado o papel da maternidade, motivo que 

serviu de chacota ao agressor, demonstrando mais uma vez a desvalorização do 

sexo feminino.  

O Desembargador do Poder Judiciário do Paraná Silvio Vericundo Fernandes 

Dias, em julgamento de caso de assédio moral enfatizou a possibilidade de o Estado 

promover ação de regresso contra o servidor autor do assédio perpetrado, para 

reaver os prejuízos do erário. Ressalta-se que os Tribunais vêm reconhecendo como 

improbidade administrativa os atos de assédio moral, em razão de afronta aos 

princípios da administração pública. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 

Recurso Especial 1.286.466/RS destacou que para a configuração do ato de 

improbidade é necessário a demonstração do elemento subjetivo, a título de dolo. 

É inegável que o stress provocado por qualquer meio causa grande 

repercussão em nossa saúde física e mental. Reiterados ataques agravam ainda 

mais a situação. A penosa sensação de passar grande parte do dia em um ambiente 

                                                      
55SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 0016740-

18.2009.8.24.0020, da 1ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina. Relator: Desembargador Jorge Luis Costa Beber. Criciúma. Decisão de 22/06/2017, 
publicado em 27/06/2017 no Diário de Justiça. Disponível em: < https://tj-
sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/474197090/apelacao-civel-ac-167401820098240020-criciuma-
0016740-1820098240020?ref=serp>. Acesso em 13 mar. 2020. 



 

301 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume I (ISBN: 978-65-88712-09-2) 

desconfortável sofrendo pressão psicológica, convivendo com o medo e 

inferiorização podem aflorar diversos traumas na vida das vítimas. 

Quando a violência psicológica causa impactos graves, as desestabilizações 

podem levar a perder o sentido da vida, transformando a vivência em sofrimento, 

num contexto de doenças, desemprego, desamparo, medo, desespero, tristeza, 

depressão e tentativas de suicídio. O suicídio pode ser o ponto final, quando o 

homem prefere a morte à perda da dignidade (BARRETO, 2006).  

A despeito disso em seu estudo intitulado “Assédio moral e saúde no trabalho 

do servidor público do judiciário: implicações psicossociais”, Marlene Valerio dos 

Santos Arenas (2013, p. 73), assevera que:  

 

Inúmeras são as consequências identificadas nos estudos sobre assédio 
moral: a desestabilização emocional e profissional que contribui para que a 
vítima vá perdendo simultaneamente a autoconfiança, interesse, motivação, 
capacidade de liderança, criatividade, espírito de equipe. Quando vê poucas 
chances de se manter empregável, sujeita-se às mais diversas humilhações 
e adoece psicológica e fisicamente. Ao retornar a sua casa, após muitas 
humilhações, deprimido, tendo em mente os comentários de sua 
incapacidade pode se refletir no espaço familiar, na desestruturação familiar 
(depressão, alcoolismo, divórcio, abandono, indigência). 

 

A desestabilização emocional é tamanha, que pode ocasionar a dependência 

química, abuso do álcool, desestabilizar relações familiares, causar divórcios, 

desenvolver transtornos, dentre outros inúmeros traumas elencados por estudiosos.  

Frente ao problema que se apresenta o Conselho Nacional de Justiça e os 

Tribunais vêm desenvolvendo alguns trabalhos para conscientizar os servidores, 

realizando campanhas para combater e evitar os casos de assédio moral nos órgãos 

públicos.  

O tema foi destaque do 2º Seminário Nacional sobre a Saúde dos 

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de 

Justiça nos dias 04 e 05 de setembro de 2019. 

Em Santa Catarina o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado 

de Santa Catarina promoveu campanha contra o assédio moral com início em 

06/12/2018 na Comarca de Joinville, a qual se estendeu por todas as Comarcas do 

estado com a disponibilização do material da campanha no início de 2019. Também 

houve campanha do Sindicato dos Servidores Federais no estado.   
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Tratando-se o assédio moral de um dano extrapatrimonial, em que pese haja 

a condenação do assediador ao pagamento de indenização de cunho moral pelo 

abalo anímico suportado pela vítima, esse valor não tem o condão de reparar 

efetivamente o abalo sofrido. Não se pode dizer que ao receber o valor da 

condenação a vítima retorne ao seu status quo ante. 

A inibitória busca a recomposição específica do direito, caracterizada na 

imposição de obrigação ao ofensor para prática de atos (ou a “não prática”) que 

possibilitem o alcance do direito em iminente violação, inibindo, assim, o ilícito, 

impedindo seus efeitos concretos, a partir de uma “reparação” específica, e não o 

ressarcimento pecuniário (GUIMARÃES; BASTOS, 2015). 

A tutela inibitória é “ação de conhecimento de natureza preventiva, destinada 

a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito“ (MARINONI, 2012, p. 32 

apud PIRES, 2014, p. 120). 

A tutela em comento se enquadra no campo da tutela preventiva, que visa a 

proteção da pratica futura, repetição ou continuação do ilícito, preocupando-se com 

a integridade do direito e não em “consertar erros” (passados), o que lhe distingue 

das demais (GUIMARÃES; BASTOS, 2015).  

Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, (2004, p. 02 apud PIRES, 2014, p. 

120): 

 

A ação inibitória é consequência necessária do novo perfil do Estado e das 
novas situações de direito substancial. Ou seja, a sua estruturação, ainda 
que dependente de teorização adequada, tem relação com as novas regras 
jurídicas, de conteúdo preventivo, bem como com a necessidade de se 
conferir verdadeira tutela preventiva aos direitos, especialmente aos de 
conteúdo não-patrimonial. 

 

Nesse entendimento, a tutela jurisdicional preventiva é aquela a ser prestada 

antes que se produza o dano; logo, até esse momento, a conduta do réu de fato não 

causou dano algum. E a finalidade da tutela inibitória é exatamente evitar a prática 

do ato ilícito e, consequentemente, a produção do dano (PIRES, 2014). 

Não se pode interpretar que a conduta do réu, apenas por não ter causado 

(até então) nenhum dano, seja necessariamente lícita. Agir em desacordo com a 

ordem jurídica é praticar ato ilícito. O dano é uma consequência acidental da ilicitude 

(pode ou não ocorrer), e com ela não se confunde. Por isso é que, constatando o 

juiz que foi ou provavelmente será praticado ato ilícito que pode vir a causar o dano 
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temido pela vítima, o provimento inibitório será cabível, de modo a proibir a 

reiteração da conduta e, consequentemente, evitar a produção do dano (PIRES, 

2014). 

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 497, mantém referência à 

tutela em comento, disciplinando que a mesma será concedida para assegurar a 

obtenção do resultado prático equivalente do processo.  

 

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 
resultado prático equivalente. 
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a 
prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é 
irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa 
ou dolo. 

 

A tutela inibitória é prestada em “ação de conhecimento de natureza 

preventiva, destinada a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito” 

(MARINONI, 2012, p. 32). Logo, a ação inibitória é uma ação de conhecimento 

preventiva. 

Destaca-se que no âmbito processual, para a produção de prova, deverá ser 

analisado cada caso concreto para verificar quais meios serão mais eficientes no 

intuito de comprovar o assédio que a vítima enfrenta ou corre o risco de enfrentar, 

podendo-se utilizar de prova testemunhal ou até mesmo de gravação do ilícito 

cometido. No que tange a sentença que defere a tutela inibitória, esta tem caráter 

mandamental, ou seja, de ordenar ao réu um comportamento, sob determinada 

cominação de multa ou outro meio de coerção.  

Nesse sentido atua a decisão que determina ao empregador, sob pena de 

multa diária por descumprimento da ordem, que não aplique sanções humilhantes a 

empregados que descumpram metas de produtividade; que suspenda 

procedimentos abusivos adotados por determinado gerente ou chefe de setor; que 

restabeleça a rotina de um empregado colocado indevidamente em ócio forçado, 

entre outros casos. A sentença mandamental é a que melhor opera a eficácia da 

tutela inibitória (PIRES, 2014). 

Esse novo direito de ação deve partir da lógica da proteção aos direitos 

fundamentais. Trata-se da lógica da tutela específica dos direitos e da prevenção 

das lesões, pois os direitos fundamentais são, por definição, invioláveis e 
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inalienáveis. Uma vez praticada, a lesão a direito fundamental não pode ser 

reparada com dinheiro. 
Desta forma, considerando-se que o dever de prevenção, o mais eficaz para a 

solução dos conflitos existentes no ambiente de trabalho em decorrência do assédio 

moral, se faz necessário utilizar dos meios legais para efetivação do direito de 

prevenção, qual seja, o uso da tutela inibitória.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

A luta das mulheres para a ver materializado seu direito não foi fácil, como 

estudado, foram necessários longos anos para conseguir poucos direitos, de forma 

morosa. Ano após ano de batalha, para tentar adquirir aquilo que já era inerente aos 

homens. Não foram poucas as dificuldades e empecilhos enfrentados, mas a mulher 

conseguiu superar as amarras da cultura patriarcal e consubstanciar seus direitos, 

que até poucas décadas atrás eram impensáveis. Isso foi de extrema importância 

para concretizar o reconhecimento da mulher, para mudar o pensamento de 

menosprezo e desvalorização do sexo feminino.   

Atualmente, é indubitável que a condição da mulher na sociedade mudou. Em 

alguns ramos é reconhecido o domínio feminino, o que comprova que a cultura da 

sociedade está em evolução, está se dando mais vez e voz a mulher. Em que pese 

toda a ascensão ocorrida, não se pode dizer que não restaram heranças do 

patriarcalismo.  

O que se se pode observar no desenvolvimento deste trabalho, é que o 

assédio moral que aterroriza diversas pessoas em seus ambientes laborais, se torna 

ainda mais severo quando praticado em razão do gênero feminino. As perseguições, 

a diminuição do sexo feminino, até mesmo o preconceito pela figura materna, que 

passa a ser vista como um gerador de gastos ao empregador, tudo passa a ser 

causa para a desvalorização da mulher.  

A pesquisa realizada demonstrou as diversas formas negativas que o assédio 

moral pode gerar na vida das pessoas, é inegável que atinge a saúde física e 

psíquica das vítimas. O desgaste emocional acaba transformando a vivência em 

sofrimento, num contexto de diversas doenças, desemprego, desamparo, medo, 
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desespero, tristeza, depressão e tentativas de suicídio, podendo chegar ao ponto da 

vítima ceifar sua própria vida.  

As pesquisas realizadas demonstram que o estresse e o esgotamento 

psicológico em razão do assédio moral estão cada vez mais presentes no dia a dia 

dos Tribunais. Embora haja campanhas de conscientização e prevenção, sempre 

que a pessoa for coagida pelo assediador medidas mais severas devem ser 

adotadas.  

Na busca de auxiliar a evitar as consequências do assédio, como medida 

preventiva, pensa-se que a tutela inibitória se mostra bastante eficaz. O direito 

brasileiro vem evoluindo, não se pode pensar apenas em reparar os efeitos 

negativos de determinadas condutas, mas também em prevenir àquelas que se sabe 

que o ressarcimento pecuniário não tem o condão de efetivamente restituir o lesado 

ao seu status quo ante. 

Por todo o exposto, acredita-se que um dos instrumentos mais eficazes para 

coibir os efeitos negativos do assédio moral, seja através da prevenção fazendo o 

uso da tutela inibitória. 
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