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ROL DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

art.  Artigo  

arts.  Artigos  

BNMP Banco Nacional de Mandados de Prisão 

BNMP 2.0 Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 

BPCV Benefício de Prestação Continuada à Vítima 

CADH  Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

CIDH Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

COC Comunicação de Ocorrência Policial 

CP Código Penal de 1940 e alterações legislativas posteriores 

CPC Código de Processo Civil de 2015 e alterações legislativas 
posteriores 

CPP Código de Processo Penal de 1941 e alterações legislativas 
posteriores 

CRFB/1988 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 
emendas constitucionais posteriores 

CRISP Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública 

EC 45/2004 Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INFOPEN Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

LEP Lei de Execução Penal 

ONU Organização das Nações Unidas 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

PIB Produto Interno Bruto 

PNV/2013 Pesquisa Nacional da Vitimização 2013  

PROVITA Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas 

REP Responsabilidade Estatal Protetiva 

SENASP Secretaria Nacional de Segurança Pública 

STF  Supremo Tribunal Federal 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

SUS Sistema Único de Saúde 

TPI Tribunal Penal Internacional 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 



ROL DE CATEGORIAS 

Ação Complementar Obrigacional Criminal: é aquela proposta pela Vítima, seus 

herdeiros e/ou dependentes objetivando a condenação do Agente Ofensor nas 

Obrigações Criminais.1 

Ação Regressiva: é a ação judicial que compete ao Estado promover para a 

cobrança regressiva dos valores despendidos com os atendimentos extraordinários 

à Vítima de Crime nos Sistemas de Saúde, Previdência e Assistência Social, 

diretamente em face de quem os deu causa.2 

Adolescente Infrator: é o Agente Ofensor, entre doze e dezoito anos de idade, que 

é sujeito ativo de Ato Infracional.3  

Agente Ofensor: é todo aquele que: é identificado pelas instâncias formais de 

controle social como criminoso em decorrência da prática de um ato referido na 

legislação vigente como Crime; gera a outrem Danos de ordem física, mental, 

estética, moral e/ou material, enfim, consequências negativas das mais diversas 

ordens; ou, cuja prática delitiva, surta efeitos negativos a toda uma coletividade.4 

Ato Infracional: é “[...] a conduta descrita como crime ou contravenção penal”, 

praticada pelo Agente Ofensor com idade entre doze e dezoito anos.5  

                                            
1Conceito Operacional por composição da Doutoranda.  
2 Conceito Operacional por composição da Doutoranda com base na proposta de inclusão de 
parágrafo único ao artigo 245 da CRFB/1988, para estabelecer o Dever do Estado de reaver os 
dispêndios extraordinários em razão dos atendimentos à Vítima de Crime nos Sistemas de Saúde, 
Previdência e Assistência Social. 
3Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no art. 2º e 103 e 104 do ECA. 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 jun. 2019. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente será doravante denominado na presente Tese de Doutorado 
como ECA.   
4 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na atuação das instâncias oficiais 
de controle social, tratada na obra de BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do 
Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: 2011. p. 
86.; e ao proposto na presente Tese de Doutorado, que abrange os Danos de ordem física, mental, 
estética, moral e/ou material e, ainda, os efeitos negativos suportados por toda a coletividade, como 
no caso dos Crimes nos campos “[...] ecológico, financeiro e econômico” e que deixam prejuízos a 
toda uma coletividade, estes últimos conforme lecionado por HULSMAN, Louk. CELIS, Jacqueline 
Bernat de. Penas Perdidas: O sistema penal em questão. Niterói: Luam Editora, 1993. p. 121.  
5 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no disposto nos arts. 2º e 103 do 
ECA. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 



Autonomia Individual: é “[...] o elemento ético da dignidade [...]”, ligado à razão e 

ao exercício consciente da vontade, em conformidade com as Normas vigentes.6  

Auxílio-Indenizatório: é o benefício de natureza previdenciária concedido ao 

segurado como Indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza ou de eventos de Vitimização Criminal, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia.7  

Bem Comum (ou Bem Público): é “[...] o conjunto das condições sociais que 

permitem e favorecem nos homens o desenvolvimento integral da personalidade”.8 

Benefício de Prestação Continuada à Vítima (BPCV): é um auxílio de natureza 

assistencial, a ser pago à pessoa com incapacidade laborativa temporária ou 

permanente e total ou parcial, em razão de ter sido Vítima de Crime ou, 

eventualmente, ao seu dependente financeiro, por ocasião do óbito da Vítima, que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida 

por sua família.9  

Cidadania: é a situação jurídica de vínculo com a Ordem Jurídica do Estado 

conferindo à pessoa um conjunto de Direitos, inclusive Fundamentais, e também 

                                                                                                                                        
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 jun. 
2019.  
6Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no conceito de Autonomia Individual 
de BARROSO, com o acréscimo da Consciência Jurídica, pois conforme proposto na presente Tese 
de Doutorado, a Dignidade Humana Plena requer o exercício de uma Autonomia que respeite o Valor 
Comunitário, consciente o indivíduo de seus Direitos e Deveres. BARROSO, Luís Roberto. Curso de 
Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 
7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 293.  
7 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no art. 86 da Lei 8.213/91, em 
adequação à presente Tese de Doutorado, que propõe a inclusão da redução de capacidade 
proveniente do evento de Vitimização Criminal ao alcance do dispositivo legal. BRASIL. Lei n. 8.213, 
de 24 de junho de 1991. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em: 30 mar. 2018 
8 XXIII, João Paulo. Carta Encíclica Mater et Magistra de Sua Santidade João Paulo XXIII: sobre a 
recente evolução da questão social à luz da doutrina cristã. 1961. Disponível em: 
<http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_15051961_mater.html>. Acesso em: 04 jul. 2019.  
9 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no art. 20 da Lei 8.742/93. BRASIL. 
Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 
outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso em: 17 abr. 
2019. 



Deveres, ligados à participação política e à preservação da Dignidade Humana.10  

Cidadão: é a pessoa que possui vínculo jurídico com o Estado, que lhe atribui um 

conjunto de Direitos e Deveres, políticos e, também, ligados à preservação de sua 

Dignidade Humana.11  

Ciência: “[...] é a atividade de pesquisa vinculada a Objeto próprio, voltada para 

Objetivo(s) específico(s), operacionalizada através de Metodologia compatível ao 

respectivo Objeto e ao(s) seu(s) Objetivo(s) e comprometida com o desenvolvimento 

e a evolução do ser humano, na dimensão física e/ou na dimensão social e/ou na 

dimensão intelectual”.12 

Ciência Jurídica: “[...] é a atividade de pesquisa que tem como Objeto o Direito, 

como Objetivo principal a descrição e/ou prescrição sobre o Direito ou fração 

temática dele, acionada Metodologia que se compatibilize com o Objeto e o 

Objetivo e sob o compromisso da contribuição para a consecução da 

Justiça”.13  

Cientista Jurídico: é aquele que exerce a atividade de Pesquisa que tem como 

Objeto o Direito, como Objetivo principal a descrição e/ou prescrição sobre o Direito 

ou fração temática dele, acionada Metodologia que se compatibilize com o Objeto e 

o Objetivo, sob o compromisso da contribuição para a consecução da Justiça.14  

                                            
10Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 6/15; DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2016. p.  104; e KIM, Richard 
Pae. O conteúdo Jurídico de Cidadania na Constituição Federal do Brasil. In: MORAES, 
Alexandre de; KIM, Richard Pae. (Orgs.) Cidadania: O novo conceito jurídico e sua relação com os 
direitos fundamentais individuais e coletivos. São Paulo: Atlas, 2013. Cap. 2. p. 17-41.  
11Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 15; KIM, Richard Pae. O 
conteúdo Jurídico de Cidadania na Constituição Federal do Brasil. In: MORAES, Alexandre de; KIM, 
Richard Pae. (Orgs.) Cidadania: O novo conceito jurídico e sua relação com os direitos fundamentais 
individuais e coletivos. São Paulo: Atlas, 2013. Cap. 2. p. 17-41; e SALES, Camila Maria Risso. 
Direitos Humanos das mulheres: cidadania e emancipação. Revista Eletrônica Direito e Política, 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 13, n. 3, 3º 
quadrimestre de 2018. Disponível em: <www.univali.br/direitoepolitica>. Acesso em: 29 jul. 2019.  
12PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14. ed. rev. atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 71-72.  
13PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 78. (negrito no original). 
14Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 
2018. p. 78.  



Comunicação de Ocorrência Criminal (COC): é um formulário que declara a 

comunicação de ocorrência do Crime, expedida pela Autoridade Policial.15  

Consciência Jurídica: é a “[...] noção clara, precisa, exata, dos direitos e dos 

deveres que o indivíduo deve ter, assumindo-os e praticando-os consigo mesmo, 

com seus semelhantes e com a Sociedade”.16 

Constituição: é a “[...] ordem fundamental jurídica da coletividade”. 17  

Contravenção Penal: é a infração penal de menor gravidade, punida com as penas 

de prisão simples e/ou multa.18  

Crime: é a “[...] conduta do indivíduo contra o qual é dirigida a sanção”.19 

Criminalidade: “[...] é a expressão dada pelo conjunto de infrações que são 

produzidas em um tempo e lugar determinado”.20  

Criminalização: é um duplo processo em que ocorre: a definição legal de um Crime, 

que atribui a uma conduta o caráter criminal; e a seleção que atribui a uma pessoa o 

status de criminoso.21 

Criminologia: “[...] ciência empírica e interdisciplinar”, voltada ao estudo “[...] do 

crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento 

                                            
15Conceito Operacional por composição da Doutoranda.  
16 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 208. 
17HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. 
ed. Porto alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 37.  
18Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 25. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 292. e 
no art. 1º do Decreto-Lei n. 3.914/1941. BRASIL. Decreto-lei nº 3.914, de 09 de dezembro de 1941. 
Lei de introdução do Código Penal (decreto-lei n. 2.848, de 7-12-940) e da Lei das Contravenções 
Penais (decreto-lei n. 3.688, de 3 outubro de 1941). Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del3914.htm>. Acesso em: 13 ago. 2019. 
19KELSEN. Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 
76-77.  
20ARAÚJO, Temístocles Telmo Ferreira. Violência e Criminalidade Urbana. Qual a solução? 2017. 
Disponível em: <https://temistoclestelmo.jusbrasil.com.br/artigos/482491250/violencia-e-
criminalidade-urbana-qual-a-solucao>. Acesso em: 16 jul. 2018.  
21 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas concepções de criminalização 
primária e criminalização secundária, extraídos das lições de ANDRADE, Vera Regina Pereira 
de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da violência na era da globalização. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 44. 



delitivo”.22  

Custos da Vitimização: são os dispêndios resultantes da Vitimização, em que se 

compreendem os “[...] custos sociais (vitimização letal e não letal e renda não 

gerada pela população carcerária); gastos privados com segurança por parte de 

negócios e domicílios; e despesa pública (incluindo os custos do sistema judiciário e 

os gastos com serviços policiais e administração prisional)”.23 

Danos: são as lesões a um interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não, causadas 

por ação ou omissão do Agente Ofensor.24  

Defesa Social: é a “[...] defesa da sociedade e cada um de seus membros contra o 

delito (contra o risco de vir a cometer um delito ou de vir a ser vítima de delito)”.25  

Democracia: é o “[...] sistema político fundado em princípios afirmadores da 

liberdade e da igualdade de todos os homens e armado ao propósito de garantir que 

a condução da vida social se realize na conformidade de decisões afinadas com tais 

valores, tomadas pelo conjunto de seus membros, diretamente ou por meio de 

representantes seus livremente eleitos pelos cidadãos, os quais são havidos como 

titulares da soberania”. 26  

Desigualdade Constitucional da Vítima: é uma situação de prejuízo normativo 

constitucional, pela ausência de referência à Categoria Vítima.27  

                                            
22GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform. atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 30/63.  
23 DINO, Caprirolo; JAITMAN, Laura; MELLO, Marcela. Os custos de bem-estar de crimes no Brasil: 
um país de contrastes. In: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Os custos do 
crime e da violência: novas evidências e constatações na América Latina e no Caribe. 
Disponível em: <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8133/Os-custos-do-crime-e-da-
violencia_novas-evidencias-e-constatacoes-na-America-Latina-e-Caribe.pdf?sequence=9>. Acesso 
em: 24. jun. 2018.  
24Conceito operacional por composição da Doutoranda com base na obra de GAGLIANO, Pablo 
Stolze. Novo curso de direito civil, v. 3: responsabilidade civil. 16. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 89. 
25MIOTTO, Armida Bergamini. Defesa Social. Revista da Faculdade de Direito da Ufg, Porto Alegre, 
v. 4, n. 1, p. 51-62, 1978. Semestral. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181268/000390303.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 02 abr. 2019.  
26MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A Democracia e suas Dificuldades Contemporâneas. 1998. 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/353/r137-24.pdf?sequence=4>. 
Acesso em: 13 nov. 2018.  
27Conceito Operacional criado pela Doutoranda, baseado no esquecimento da Vítima no âmbito das 
Normas constitucionais, na medida em que essa Categoria é mencionada na CRFB/1988 em apenas 
duas oportunidades e de modo ilustrativo. 



Desvalor: é a negação do Valor, o seu polo negativo e que representa a infringência 

ao “[...] sentido vetorial de dever-ser”, que se funda no Valor correspondente.28 

Dever: equivalente a uma Obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa, por 

imposição da Moral e das Normas que se inserem na Ordem Jurídica.29 

Deveres Fundamentais: são os Deveres positivados implícita ou expressamente na 

Constituição do Estado ou que expressam a contraposição a um Direito 

Fundamental.30 

Dignidade Humana: é “[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada 

ser humano [...]”.31  

Dignidade Humana Plena: é a materialização da Dignidade Humana em suas 

perspectivas externa e interna.32  

Dignidade Humana Plena da Vítima: é a plena materialização da Dignidade 

Humana sob as perspectivas externa e interna da pessoa que sofre as 

consequências danosas que decorrem do Crime.33  

                                            
28Conceito operacional por composição da Doutoranda com base nas obras de: VENOSA, Silvio de 
Salvo. Introdução ao Estudo do Direito. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 78.; REALE, Miguel. 
Verdade e Conjetura. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 98.; e HESSEN, Johannes. 
Filosofia dos Valores. Porto: Almedina, 2001. p. 74. 
29Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no significado de Dever, expresso 
em SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 710. 
30Conceito Operacional composto pela Doutoranda, com base no conceito Operacional de Direitos 
Fundamentais, adotado nesta Tese da obra de SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. 
rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 29.; e no Conceito Operacional 
de Dever composto pela Doutoranda, adequando ao proposto na presente Tese de Doutorado, que 
propõe a criação dos Direitos Fundamentais da Vítima e os correspondentes Deveres Fundamentais 
do Agente Ofensor. 
31A Dignidade Humana é, por vezes, denominada de Dignidade, no decorrer da presente Tese de 
Doutorado. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 70.  
32Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado nos três elementos mínimos que, nas 
lições de BARROSO, compõem a Dignidade Humana e no conceito de Dignidade Humana elaborado 
por SARLET, adequando as lições à defesa das perspectivas interna e externa que compõem a 
Dignidade Humana e que, conforme proposto na presente Tese de Doutorado, completam uma 
Dignidade Humana Plena da Vítima por meio de sua promoção por parte do Estado, e do seu 
exercício, por parte das pessoas.  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. p. 290; e SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. 
rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 29.  
33Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado no Conceito Operacional de Dignidade 



Direito (Objetivo): é “[...] o direito existente e concretizado em normas ou leis, 

regendo as condutas humanas, as relações entre as pessoas, e as relações das 

pessoas com o mundo externo, ou seja, com o Estado, com os homens e os bens”.34  

Direito (Subjetivo): é “[...] a possibilidade de exigir-se, como próprios, uma 

prestação, ou um ato, de maneira garantida, nos limites atributivos das regras de 

direito”.35  

Direito Penal (campo de saber): é o “[...] sistema de compreensão (ou de 

interpretação) da legislação penal”.36  

Direito Penal (legislação): “[...] conjunto de leis que traduzem normas que 

pretendem tutelar bens jurídicos, e que determinam o alcance da sua tutela, cuja 

violação se chama “delito”, e aspira a que tenha como consequência uma coerção 

jurídica particularmente grave, que procura evitar o cometimento de novos delitos 

por parte do autor”.37  

Direito Processual Penal: “[...] é o conjunto de regras jurídicas que disciplinam a 

persecução penal em sentido amplo, da investigação até a decisão final do 

processo”.38 

Direitos Fundamentais: são “[...] todas aquelas posições jurídicas concernentes às 

pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu 

conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto 

da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes 

constituídos (fundamentalidade formal) [...]”.39 

Direitos Fundamentais da Vítima: são os Direitos previstos na Constituição do 

                                                                                                                                        
Humana Plena, adequando-a às perspectivas externa e interna da Dignidade Humana da Vítima. 
34RIZZARDO, Arnaldo. Introdução ao direito e parte geral do Código Civil. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. p. 30.  
35REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  p. 265. 
36
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. vol. 

1: parte geral. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 77-78. 
37
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. vol. 

1: parte geral. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 78.  
38MARCÃO, Renato. Curso de Processo Penal. 4. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 62. 
39 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 78. 



Estado, que assegurem proteção previdenciária e assistencial e, também, Prestação 

Jurisdicional quanto ao resultado da apuração do Crime, de sua autoria e fixação 

das Obrigações Criminais consistentes na Reparação e/ou Indenização dos Danos 

decorrentes do Crime diretamente do Agente Ofensor.40 

Direitos Humanos: são as “[...] posições jurídicas que reconhecem o ser humano 

como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e 

tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)”.41  

Emenda Constitucional: é um ato legislativo de alteração da Constituição de um 

Estado.42  

Empoderamento: é o processo por meio do qual se “[...] angariam recursos que lhe 

permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão”. 43  

Estado: é a instituição política suprema criada pela Sociedade como instrumento de 

organização para consecução do Bem Comum.44  

Estado Brasileiro: é a instituição política do Brasil que deve atuar como instrumento 

de organização para a consecução do Bem Comum.45 

                                            
40Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado no Conceito Operacional de Direitos 
Fundamentais, adotado da obra de SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. 
atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 29, e adequado aos Direitos da 
Vítima propostos na presente Tese de Doutorado.  
41SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 29.  
42 Conceito Operacional por composição da Doutoranda. 
43HOROCHOVSKI, Rodrigo Rossi; MEIRELLES, Gisele. Problematizando o conceito de 
empoderamento. 2007. Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais, Participação e 
Democracia. 25 a 27 de abril de 2007, UFSC, Florianópolis, Brasil. Disponível em: 
<http://www.sociologia.ufsc.br/npms/rodrigo_horochovski_meirelles.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2019.  
44Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de AZAMBUJA, Darcy. 
Teoria Geral do Estado. 44. ed. São Paulo: Globo, 2008. p. 3-5 e PASOLD, Cesar Luiz. Função 
Social do Estado Contemporâneo. Itajaí: Univali, 2013. 100 p. 17-24. Disponível em: 
<https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-books/Documents/ecjs/E-
book%202013%20FUN%C3%87%C3%83O%20SOCIAL%20%20DO%20ESTADO%20CONTEMPOR
%C3%82NEO.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2019. 
45Conceito Operacional composto pela Doutoranda com base no Conceito Operacional de Estado 
adotado para fins da presente Tese de Doutorado, adequando-o à referência ao Brasil.  



Estado Democrático de Direito: é Estado pluralista, destinado à garantia da 

soberania popular, de uma Sociedade livre, justa e solidária, de Direitos 

Fundamentais consagrados e protegidos por uma Ordem Jurídica emanada da 

Sociedade que possibilite o exercício desses Direitos garantidores dos Valores e 

Princípios normatizados constitucionalmente.46  

Fatos Sociais: “[...] maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, 

e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se 

impõem a ele”.47 

Felicidade: é um propósito natural dos seres racionais.48  

Garantismo Penal: é um modelo de Direito Penal e Processual Penal que 

apresenta 10 (dez) axiomas garantistas que expressam proposições prescritivas 

acerca do que deve ocorrer e enunciam as condições que um sistema penal deve 

satisfazer.49  

Garantismo Penal Integral: é modelo do Sistema de Justiça Criminal destinado à 

proteção dos interesses da Vítima, do Agente Ofensor e de toda a Sociedade, 

mediante a observância dos Direitos e Deveres Fundamentais e das Normas 

constitucionais vinculadas à Dignidade Humana.50 

Igualdade (Formal): é a forma mais simples de Igualdade, segundo a qual “[...] 

                                            
46Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de SILVA, José Afonso 
da. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 173, p. 
15-34, 1988. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126>. Acesso em: 18 jul. 
2019; MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  33. ed. rev. e atual. até a EC n. 95, de 15 de 
dezembro de 2016.São Paulo: Atlas, 2017. p. 1-6; e SARLET, Ingo Wolfgang in: CANOTILHO, J. J. 
Gomes. [et al]. SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz; MENDES, Gilmar Ferreira (Coord.). 
Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 115-116.  
47DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 
3.  
48KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2008. p. 46.  
49Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de FERRAJOLI, Luigi. 
Direito e Razão: teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 29-74/75.  
50Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de FISCHER e adequado 
ao proposto na presente Tese de Doutorado que, sem exclusão dos interesses do Agente Ofensor e 
da Sociedade, mas, ao contrário, os reforçando, propõe a defesa da Dignidade Humana da Vítima. 
FISCHER, Douglas. O que é Garantismo Penal (Integral)? Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j9nShNejPZ4J:www.metajus.com.br/textos
_nacionais/O_que_e%2520garantismo_penal_Douglas_Fischer.doc+&cd=2&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 09 jul. 2019.  



todos são iguais perante a lei”.51 

Igualdade (Substancial): é “[...] a necessidade de tratar as pessoas, quando 

desiguais, em conformidade com a desigualdade”. 52  

Imprescritibilidade: é a característica dos Direitos Fundamentais que indica que 

esses Direitos “[...] nunca deixam de ser exigíveis”.53 

Indenização: é a compensação econômica decorrente dos Danos de ordem física, 

mental, estética e/ou morais suportados pela Vítima em decorrência do Crime.54  

Injustiça: um valor negativo resultante da ausência de reconhecimento da Vítima 

como Sujeito de Direitos Fundamentais pelo Estado.55 

Interesse Público: o interesse da Sociedade que, vinculado aos Direitos 

Fundamentais, atrai a indisponibilidade dos bens jurídicos por eles protegidos e a 

Responsabilidade Estatal Protetiva.56 

Irrenunciabilidade: é a característica dos Direitos Fundamentais que indica que 

esses Direitos não admitem por parte do seu titular a abdicação.57 

Justiça: é o Valor que orienta o Direito e que consiste em dar a cada um o que é 

                                            
51MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 86.  
52MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 86.  
53SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013. p. 183.  
54Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado na interpretação conferida pelo STJ ao 
sentido de Indenização, adequado à proposta da presente Tese de Doutorado, que propõe a 
compensação econômica dos Danos de ordem moral, física, mental ou estética suportados pela 
Vítima. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.678.628 - RJ. Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Brasília, DF, 02 de outubro de 2017. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=1678628&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=ti
poPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 21 fev. 2019.  
55Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no Desvalor da Justiça, e 
adequando à Injustiça suportada pela Vítima no Estado Brasileiro.  
56 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas lições de JUSTEN FILHO, 
Marçal. O Direito Administrativo Reescrito: problemas do passado e temais atuais. Disponível em: 
<http://justenfilho.com.br/wp-content/uploads/2008/12/O%20Direito.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019, e 
no Conceito Operacional de Responsabilidade Estatal Protetiva formulado na presente Tese de 
Doutorado. 
57 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013. p. 183. 



seu.58  

Liberdade: é o poder de agir nos limites das escolhas feitas, livre de coações 

anormais, ilegítimas e imorais, responsabilizando-se pelos efeitos decorrentes 

dessas ações.59  

Moral: é a qualidade da ação perpetrada em conformidade com a lei prática 

universal da Dignidade Humana.60 

Norma: é “[...] a forma que o jurista usa para expressar o que deve ou não deve ser 

feito para a realização de um valor ou impedir a ocorrência de um Desvalor”.61 

Obrigação: equivalente a Dever, que resulta em uma ação ou omissão decorrente 

de uma imposição normativa ou decorrente da Moral.62 

Obrigações Criminais: são os Deveres do Agente Ofensor na Reparação e/ou 

Indenização dos Danos decorrentes do Crime, em favor da Vítima, seus herdeiros 

e/ou dependentes.63 

Obrigações Infracionais: são os Deveres do Adolescente Infrator e, 

subsidiariamente, de seus responsáveis, na Reparação e/ou Indenização dos Danos 

                                            
58Conceito Operacional por composição da Doutoranda baseada nas obras de Miguel Reale, Paulo 
Nader e Justiniano I, alinhadas ao contexto da presente Tese de Doutorado, que trata da Vítima de 
Crime e da Justiça como um Direito de todos. REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 377; NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 62/105; JUSTINIANO I, Imperador do Oriente. Digesto de 
Justiniano: Introdução ao Direito Romano. 3. ed. e rev. São Paulo: Centro Universitário FIEO – 
UNIFIEO, 2002. p. 21.  
59Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de SILVA, José Afonso 
da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2013. p. 232-233; e de DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.  
60Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado nas obras de KANT, Immanuel. 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 
64; e BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Fundamentos Éticos da Educação. São Paulo: Cortez, 
1982. p. 15-17. 
61REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 124-125.  
62 Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado no Conceito Operacional adotado para 
a Categoria Dever, somada à concepção de Obrigações que decorrem dos atos ilícitos, proposta 
por GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 13. ed. 4. vol. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 22; adequando-o ao proposto na presente Tese de Doutorado, que 
propõe: as Obrigações Criminais do Agente Ofensor; as Obrigações do Estado decorrente do Dever 
implementação, promoção e proteção dos Direitos Fundamentais da Vítima; e, ainda, decorrentes do 
Dever Moral de respeito à busca pela Felicidade. 
63Conceito Operacional por composição da Doutoranda.  



decorrentes do Ato Infracional, em favor da Vítima, seus herdeiros e/ou 

dependentes.64  

Ordem Jurídica: é um “[...] sistema de normas”.65  

Ordem Social: é o “[...] conjunto móvel de interesses essenciais de uma nação [...] 

reflexo de seus costumes e suas tradições, de suas ideias políticas, econômicas, 

morais, religiosas, jurídicas em determinada época”.66 

Paradigmas: são “[...] as realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modulares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência”.67  

Persecução Criminal: é, hoje, “[...] o caminho que percorre o Estado-Administração 

para satisfazer a pretensão punitiva, que nasce no exato instante da perpetração da 

infração penal”.68  

Persecução Criminal Integral: é a atividade de competência do Estado para a 

apuração da pretensão punitiva e obrigacional que decorre do Crime.69  

Políticas Públicas: são ações estatais ou governamentais, executadas direta ou 

indiretamente, objetivando a realização do Bem Comum.70  

Povo: é o conjunto de “[...] destinatários de prescrições normativas, em conexão 

com deveres, direitos e funções de proteção”.71  

                                            
64Conceito Operacional por composição da Doutoranda.  
65KELSEN. Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 
161.  
66CASTRO, Almícar de. Ordem Social. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 11, p. 27-47, 1959. Anual. Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/641/606>. Acesso em: 01 abr. 2019.  
67KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Cientificas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 
13.  
68BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 163.  
69Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na atual concepção de Persecução 
Criminal vigente no Estado Brasileiro que se restringe à apuração do fato ilícito e de sua autoria, 
adequando-o ao proposto Paradigma inclusivo da Vítima, decorrente da presente Tese de Doutorado, 
que inclui na atividade do Estado a função de apuração da pretensão obrigacional.   
70 Conceito Operacional composto pela Doutoranda baseado em suas próprias conclusões. 
71MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 92-93. 



Prestação Jurisdicional: é a atividade estatal que consiste em dizer o Direito, do 

latim juris dicere, em resposta a uma demanda judicial, entregue por meio da 

sentença, por uma autoridade, dentro de sua jurisdição.72  

Princípio: “[...] norma que contém o início ou esquema de um órgão, entidade ou de 

programa, como são as normas de princípio institutivo e as de princípio 

programático”.73 

Princípio Constitucional (geral): é pressuposto ou especificação das decisões 

políticas mais importantes, entre as quais se inclui a Dignidade Humana, e que 

possuem maior densidade jurídica e aplicação concreta, como a isonomia e a 

legalidade.74  

Princípio Constitucional Fundamental: é o mandamento nuclear da Ordem 

Jurídica.75 

Realidade Social: é o conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, ideológicos 

e normativos que determinam a realidade de determinada Sociedade.76 

Reparação: é o ato ou efeito de retratação dos efeitos patrimoniais negativos, ou 

seja, dos Danos materiais, imediatos ou não, decorrentes do Crime, em que se inclui 

a restituição.77 

                                            
72Conceito operacional composto pela Doutoranda, adequando-o à própria percepção. BARROS, 
Humberto Gomes de. O que é Prestação Jurisdicional? Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDC_08_65.pdf>. Acesso em 24 jul. 2019.  
73SILVA, José Afonso da. Os Princípios Constitucionais Fundamentais. Revista do Tribunal 
Regional Federal 1ª Região, Brasília, v. 6, n. 4, p.17-22, 1994. Out./dez. 1994. Disponível em: 
<http://files.camolinaro.net/200000095-a6856a703c/principios_constitucionais_fundamentais.pdf>. 
Acesso em: 06  mai. 2019. (itálico no original) 
74 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.p. 362. 
75Conceito Operacional composto pela Doutoranda, com base no conceito de Princípio Fundamental 
ilustrado por SILVA, José Afonso da. Os Princípios Constitucionais Fundamentais. Revista do 
Tribunal Regional Federal 1ª Região, Brasília, v. 6, n. 4, p.17-22, 1994. Out./dez. 1994. Disponível 
em: < http://files.camolinaro.net/200000095-
a6856a703c/principios_constitucionais_fundamentais.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2019; e no conceito 
de Ordem Jurídica, que consiste em um “[...] sistema de normas” exposto por KELSEN. Hans. Teoria 
Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 161.  
76Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseada na obra de SOARES, Ricardo 
Maurício Freire. Sociologia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 65/69-70. 
77Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado na interpretação conferida pelo STJ ao 
sentido de Reparação, adequado ao proposto na presente Tese de Doutorado, que propõe a 
composição dos Danos materiais suportados pela Vítima, hipótese em que se enquadra a restituição. 



Responsabilidade Estatal Protetiva: é o Dever de proteção dos Direitos 

Fundamentais e de realização do Bem Comum, com vistas ao pleno 

desenvolvimento do ser humano.78  

Responsabilidade Integral: é o conjunto das consequências jurídicas, de 

responsabilidade do Agente Ofensor resultantes da prática do Crime, incluídos os 

Deveres quanto ao cumprimento da pena e da satisfação das Obrigações Criminais 

em proveito da Vítima.79  

Seguridade Social: “[...] é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”.80  

Sentimento Constitucional: é o sentimento de implicação com “[...] o ordenamento 

fundamental do Estado e seu funcionamento” e com a ideia de Justiça.81 

Sentimento Jurídico: é o Sentimento que “[...] supõe a implicação com o 

ordenamento jurídico e com a ideia de justiça que o inspira e ilumina”.82 

Sistema de Justiça Criminal: é a “[...] totalidade das instituições que 

operacionalizam o controle penal” e a “[...] totalidade das leis, teorias e categorias 

cognitivas”. 83  

                                                                                                                                        
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.678.628 - RJ. Relator: Ministro Herman 
Benjamin. Brasília, DF, 02 de outubro de 2017. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=1678628&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=ti
poPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 21 fev. 2019.  
78Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nos deveres de garantia e proteção 
dos Direitos Fundamentais por parte do Estado, conforme propugnado por CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito Constitucional.  6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 594; e HESSE, 
Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. ed. Porto 
alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 278; e no objetivo do Estado, o Bem Comum, conforme 
ilustrado por AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 44. ed. São Paulo: Globo, 2008. p. 3-5.  
79Conceito operacional por composição da Doutoranda.  
80Artigo 194 da CRFB/1988. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal 
da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 abr. 
2018. 
81VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir 
constitucional como integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 53/76. 
82VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir 
constitucional como integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 53.  
83ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos, abolucionismos e eficienticismo: a crise do 
sistema penal entre a deslegitimação e a expansão. 2006. Revista Sequência. n. 52. p. 163-182. 
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15205>. Acesso em: 29 jul. 



Sistema Híbrido: é o sistema processual com competência mista para processar, 

julgar e executar as ações criminais que contenham pretensões penal e obrigacional 

(Reparação e/ou Indenização de Danos) no mesmo pedido.84  

Sociedade: é o conjunto de “[...] homens agrupados sob determinada ordem 

normativa, na busca por um bem comum, com um poder que os unifica”.85  

Sujeito de Direitos: é aquele a quem a Ordem Jurídica atribuiu o poder de agir 

contido no Direito, conferindo-lhe Direitos e Obrigações.86  

Teoria Tridimensional do Direito: é a teoria realeana, segundo a qual “[...] o Direito 

é uma integração normativa de fatos segundo valores”.87 

Valor: é um ente autônomo que representa um consenso de todos ou um 

sentimento comum da Sociedade e que possui um “[...] sentido vetorial de dever-ser, 

em razão do qual se põem os fins”.88 

Valor Comunitário: é “[...] o elemento social da dignidade humana, o indivíduo em 

relação ao grupo”, que se destina a promover: “[...] a proteção dos direitos de 

terceiros”; “[...] a proteção do indivíduo contra si próprio”; e “[...] a proteção de 

valores sociais”.89 

Valor Intrínseco: é o elemento ontológico da Dignidade, que consiste na “[...] 

afirmação da posição especial da pessoa humana no mundo, que a distingue dos 

                                                                                                                                        
2018.  
84Conceito operacional formulado pela Doutoranda.  
85CUNHA, Alexandre Sanches. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 26. 
86Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de KELSEN. Hans. 
Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 161. BEVILÁQUA, 
Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. ed. rev. e atual. por Prof. Caio Mario da Silva Pereira. Rio de 
Janeiro: F. Alves, 1975. p. 58; e CANTISANO, Pedro Jimenez. Quem é o sujeito de direito? A 
construção científica de um conceito jurídico. Disponível em: <http://direitoestadosociedade.jur.puc-
rio.br/media/Artigo6%20Pedro.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2018. 
87REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 119. (em 
itálico no original). 
88Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de REALE, Miguel. 
Verdade e Conjetura. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 98; e BASTOS, Celso Ribeiro. 
Curso de Direito Constitucional. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 91. 
(em itálico no original). 
89BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 294. (em 
itálico no original). 



outros seres vivos e das coisas”.90  

Valor Supremo: é um “[...] valor fundante da República, da Federação, do País, da 

Democracia e do Direito”, que “[...] está na base de toda a vida nacional”.91 

Valores Sociais: é o “[...] conjunto de valores que correspondem à moral social 

compartilhada”.92 

Violência: é o “[...] abuso da força”, que se exerce contra o homem, em: seu corpo; 

sua identidade; personalidade; ou humanidade, como sinônimo de “[...] brutalidade, 

ofensa, destruição, crueldade [...]”.93  

Vítima: a parte passiva do Crime que sofreu Danos em decorrência do Crime 

refletindo estes, também, em seus herdeiros e/ou dependentes. 94 

Vitimização: é o processo de sofrimento dos efeitos de um Crime, experimentado 

de três formas distintas: com o sofrimento direto ou indireto dos Danos de ordem 

física, mental, estética, moral e/ou material; com o incremento do sofrimento em 

decorrência da interferência do próprio Sistema de Justiça Criminal; e com o 

prolongamento do sofrimento em razão do julgamento do comportamento da Vítima 

por parte da Sociedade.95 

Vitimização Criminal: é processo que provoca à parte passiva do Crime lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 

                                            
90BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
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1998.  
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93MULLER, Jean-Marie. O Princípio de não-violência: percurso filosófico.  Lisboa: Instituto Piaget, 
1998. p. 32.  
94Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de FERNANDES, Antonio 
Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: Malheiros Editores, 1995. p. 43; 
com a inclusão dos herdeiros e/ou dependentes do sujeito passivo do ilícito penal, em adequação ao 
proposto na presente Tese de Doutorado.  
95 Conceito Operacional por composição da Doutoranda baseado nas concepções de vitimização 
primária e secundária propostas por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. 
Criminologia. 8. ed. reform., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 77.; e na 
concepção de criminalização terciária proposta por BANDEIRA, Thais; PORTUGAL, Daniela. 
Criminologia. Salvador: UFBA, 2017.  p. 18.   . 



permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.96 

Vitimologia: “[...] ciência que estuda a vítima sob os pontos de vista psicológico e 

social, na busca do diagnóstico e da terapêutica do crime, bem como da proteção 

individual e geral da vítima”.97  

                                            
96 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no art. 19 da Lei n. 8.213/1991, 
que já dispõe acerca da lesão corporal ou perturbação funcional decorrente do Acidente do Trabalho, 
adequando-o à presente Tese de Doutorado, que propõe a inclusão dos eventos decorrentes da 
Vitimização Criminal ao alcance da proteção dos sistemas previdenciário e assistencial. 
97
FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Cathya Ragazzoni. Psicologia jurídica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2016. p. 200.  
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RESUMO 

A presente Tese está inserida na Linha de Pesquisa Estado, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade da área de concentração Constitucionalidade, Transnacionalidade 

e Produção do Direito. O seu objetivo científico é propor a criação de um novo 

Paradigma constitucional inclusivo da Vítima de Crime, elevando-a ao status de 

Sujeito de Direitos Fundamentais, como instrumento de proteção da Dignidade 

Humana e de concretização da Justiça diante da ocorrência do Crime no Estado 

Brasileiro. Esclarece-se que o surgimento desse objetivo científico decorre das 

problemáticas traçadas no Projeto da Tese: Quais os Direitos efetivos da Vítima na 

Ordem Jurídica que possibilitam a Reparação e/ou Indenização em decorrência do 

Crime? O Estado cumpre a responsabilidade de proteção da Dignidade Humana e 

realização do Bem Comum com relação à Vítima de Crime? Qual o lugar da Vítima 

de Crime no Sistema de Justiça Criminal conferido pela Ordem Jurídica? Para a 

resolução dos problemas, suscitaram-se as seguintes hipóteses: a Obrigação de 

indenizar os Danos, como efeito da condenação criminal, e a possibilidade de 

fixação do valor mínimo reparatório conferem efetividade ao título judicial visando à 

proteção da Dignidade da Vítima e o objetivo de consecução do Bem Comum? À 

Vítima é conferida a Justiça diante da ocorrência do Crime? A Vítima de Crime 

possui Empoderamento na Persecução Criminal? Para alcançar tal enfoque, dividiu-

se o trabalho em três capítulos, que possuem como tema: 1) A Vítima de Crime sob 

a percepção histórica e constitucional e a dimensão da Vitimização no Estado 

Brasileiro; 2) A Dignidade Humana e os Direitos Fundamentais da Vítima; e 3) 

Proposta para efetivação dos Direitos Fundamentais da Vítima. A conclusão sintetiza 

as respostas às hipóteses apresentadas. O principal resultado da Pesquisa consiste 

na proposta de Emenda Constitucional para criação dos Direitos Fundamentais da 

Vítima à: Prestação Jurisdicional por meio de um Sistema Híbrido; oitiva pelas 

autoridades responsáveis pela Persecução Criminal Integral; Reparação e/ou 

Indenização dos Danos diretamente do Agente Ofensor; e, aos benefícios 

previdenciários e assistencial. Outro resultado é a proposta de alterações 

infraconstitucionais, visando à concretização desses Direitos, proteção da Dignidade 

Humana e aplicação da Justiça. O Método utilizado, na fase de Investigação, foi o 

indutivo; na fase de Tratamento de Dados, foi o analítico e o histórico; e a Base 

Lógica utilizada foi a indutiva, com as técnicas da Pesquisa Bibliográfica, da 

Categoria e do Conceito Operacional, levando em consideração os parâmetros 

adotados pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – 

PPCJ/UNIVALI.  

Palavras-chave: Vítima; Dignidade Humana; Direitos Fundamentais; Justiça. 
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ABSTRACT 

This Thesis is part of the Line of Research State, Transnationality and Sustainability, 

area of concentration Constitutionality, Transnationality and Production of Law. Its 

scientific objective is to propose the creation of a new constitutional Paradigm that 

includes the Victim of Crime, elevating victims to the status of Subject of 

Fundamental Rights, as an instrument for the protection of Human Dignity and the 

achievement of Justice faced with the occurrence of Crime in the Brazilian State. The 

emergence of this scientific objective arises from the problems outlined in the Thesis 

Project: What are the effective rights of the Victim in the legal system that enable 

reparation and/or compensation following a Crime? Is the State fulfilling its 

responsibility to protect Human Dignity and achieve the Common Good in relation to 

the Victim of Crime? What place is the Victim of Crime in the Criminal Justice System 

granted by the Legal System? In order to resolve these problems, the following 

hypotheses were raised: Do the obligation to indemnify damages as an effect of the 

criminal conviction, and the possibility of setting a minimum compensation value, 

confer effectiveness to the judicial text aimed at protecting the Dignity of the Victim 

and achieving the Common Good? Is justice granted to the Victim after the 

occurrence of a Crime? Is the Victim of the Crime empowered by Criminal 

Persecution? To address these topics, this work was divided into three chapters: 1) 

The Victim of Crime from the historical and constitutional perspectives and the 

dimension of Victimization in the Brazilian State; 2) Human Dignity and the 

Fundamental Rights of the Victim; and 3) Proposal for the fulfilment of the 

Fundamental Rights of the Victim. The conclusion summarizes the responses to the 

hypotheses raised. The main Research outcome is a proposed Constitutional 

Amendment for the creation of Victim’s Fundamental Rights, by means of: 

Jurisdictional Provision through a Hybrid System; hearing by the authorities 

responsible for the Integral Criminal Prosecution; Reparation and/or Compensation 

for Damages directly from the Offending Agent; and, social security and welfare 

benefits. Another result is a proposal for infraconstitutional changes that will 

materialize these Rights, the protection of Human Dignity, and the application of 

Justice. The inductive method used in the investigation phase of the study; the 

analytical and historical approaches were used in the Data treatment phase; and the 

logic base used was the inductive one, with the techniques of Bibliographic Research 

of the Category and Operational Concepts, taking into consideration the parameters 

adopted by the Stricto Sensu Graduate Program in Legal Science - PPCJ / UNIVALI. 

Keywords: Victim; Human Dignity; Fundamental Rights; Justice. 
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RIASSUNTO 

La presente Tesi è inserita nel campo di ricerca Stato, Transnazionalità e 

Sostenibilità nell’area di studio Costituzionalità, Transnazionalità e Produzione del 

Diritto. L’obiettivo scientifico è quello di proporre la creazione di un nuovo Paradigma 

costituzionale che includa la Vittima dei Reati, portandola allo status di Soggetto di 

Diritti Fondamentali, come strumento per la tutela della Dignità umana e per 

l’attuazione della Giustizia di fronte al verificarsi del Reato nello Stato brasiliano. Si 

precisa che l'emergere di questo obiettivo scientifico deriva dalle problematiche già 

delineate nel progetto di tesi, ovvero: Quali, effettivamente, sono i Diritti della Vittima, 

nell'ordinamento giuridico, che consentono la riparazione e/o l'indennizzo a seguito 

del Reato? Lo Stato adempie alla responsabilità di proteggere la Dignità umana e di 

realizzare il Bene Comune riguardante alle Vittime dei Reati? Quale posto occupa la 

Vittima dei Reati nel Sistema Giudiziario Penale conferito dall'Ordinamento giuridico? 

Per affrontare le problematiche della ricerca sono state sollevate le seguenti 

domande: l’obbligo di indennizzo, come effetto della condanna penale, e la possibilità 

di stabilire valore minimo per riparazione conferiscono efficacia al titolo giudiziario nel 

proteggere la Dignità della Vittima e nell'obiettivo di conseguire il Bene comune? Alla 

Vittima è conferita Giustizia di fronte al verificarsi del Reato? La Vittima dei Reati 

possiede potere - empowerment - per quello che riguarda la Persecuzione 

Criminale? Per rispondere alle domande lo studio è stato suddiviso in tre capitoli con 

le seguenti tematiche: 1) La Vittima dei Reati – dal punto di vista storico e 

costituzionale - e la dimensione della Vittimizzazione nello Stato brasiliano; 2) Dignità 

umana e i Diritti fondamentali della vittima; 3) Proposta per la realizzazione dei Diritti 

fondamentali della vittima. La conclusione riassume le risposte alle domande 

presentate. Il risultato principale della ricerca consiste nella proposta di 

Emendamento costituzionale diretto alla creazione di Diritti fondamentali per le 

vittime per quanto riguarda: la disposizione giurisdizionale attraverso un sistema 

ibrido; l’audizione delle autorità responsabili di un’azione penale globale; la 

riparazione e/o l'indennizzo direttamente dall’agente offensivo; e le prestazioni 

previdenziali e di assistenza sociale. Un altro risultato è la proposta di cambiamenti 

infracostituzionali mirati alla realizzazione di tali Diritti, alla tutela della Dignità umana 

e all'applicazione della Giustizia. Il Metodo utilizzato fu quello induttivo e per 

l’elaborazione dei dati quello storico e analitico. La base logica utilizzata fu quella 

l'induttiva, con le tecniche della Ricerca bibliografica, la Categoria e il Concetto 

operativo, tenendo conto dei parametri adottati dal programma di laurea Stricto 

Sensu in Scienze Giuridiche – PPCJ/ UNIVALI. 

Parole chiave: Vittima; Dignità Umana; Diritti Fondamentali; Giustizia. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Tese está inserida na Linha de Pesquisa denominada 

“Principiologia Constitucional e Política do Direito” do Curso de Doutorado em 

Ciência Jurídica – CDCJ do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciência 

Jurídica – PPCJ da UNIVALI, cuja Área de Concentração é “Constitucionalidade, 

Transnacionalidade e Produção do Direito.”  

O objetivo institucional é a obtenção do título de Doutora em Ciência 

Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica, da Universidade do Vale do 

Itajaí - UNIVALI. 

A Pesquisa encontra justificativa no preocupante cenário de abandono 

normativo constitucional em que se encontra a Vítima de Crime no Estado Brasileiro, 

considerando-se seus reflexos na ineficiente legislação infraconstitucional e, ainda, 

os relevantes dados disponíveis acerca da magnitude da Vitimização e dos impactos 

negativos para a própria Vítima e, também, para o Estado Brasileiro. 

Em 2017, foi registrado o número de 2.421.080 (dois milhões, 

quatrocentos e vinte e uma mil e oitenta) Vítimas, considerando o número de presos 

e o percentual de Crimes não notificados. Dessas pessoas, 63.895 (sessenta e três 

mil e oitocentos e noventa e cinco) foram Vítimas de mortes violentas intencionais. 

Os Danos experimentados pela Vítima ultrapassam a ordem material, porque, 

dependendo do Crime suportado, é afetada a sua integridade física, mental, estética 

e/ou moral. As pesquisas existentes evidenciam relatos de alterações no 

comportamento e na rotina de vida da Vítima, além de efeitos psicológicos negativos 

suportados por ela e, também, por seus familiares.   

Dados oficiais sustentam que o atendimento das Vítimas no Sistema 

Único de Saúde representa, em média, 20% (vinte por cento) das internações e 

absorve 40% (quarenta por cento) dos recursos públicos desse Sistema. O custo 

social indireto proveniente dos Crimes, calculado com base na perda de anos 

produtivos pelas Vítimas, representou mais de R$ 133.000.000.000,00 (cento e trinta 

e três bilhões de reais) no ano de 2013, equivalente a 2,53% do PIB brasileiro. E, no 

ano de 2014, o Crime custou para o Brasil 3,14% do PIB brasileiro, número este 

superior, inclusive, à média da América Latina e do Caribe, de 3%. Sozinho, o 
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absenteísmo no ambiente de trabalho gerado pela violência doméstica, em razão da 

falta de concentração e da dificuldade de tomar decisões, além dos erros, acidentes 

e faltas, resultou, no ano de 2017, uma perda salarial avaliada em 

R$975.000.000,00 (novecentos e setenta e cinco milhões de reais). 

Todos os dados supracitados constam no desenvolvimento desta Tese de 

Doutorado, com a indicação de suas respectivas fontes.  

O objetivo científico98 é propor, então, a criação de um novo Paradigma 

Constitucional inclusivo da Vítima de Crime, que a eleve ao status de Sujeito de 

Direitos Fundamentais, por Emenda Constitucional, como instrumento de proteção 

da Dignidade Humana e de concretização da Justiça diante da ocorrência do Crime 

no Estado Brasileiro.  

A proposta de Emenda Constitucional contém, ainda, o Dever do Estado 

de buscar regressivamente, em face do Agente Ofensor, o ressarcimento dos 

dispêndios extraordinários que este ocasiona, em razão do atendimento da Vítima 

nos Sistemas de Saúde, Previdência e Assistência Social, que compõem a 

Seguridade Social. Visa-se, com isto, à Responsabilidade Integral do Agente 

Ofensor. 

O objetivo científico é decorrente da seguinte problemática exposta no 

Projeto de Tese: quais os Direitos efetivos da Vítima na Ordem Jurídica que 

possibilitam a Reparação e/ou Indenização em decorrência do Crime? O Estado 

cumpre a responsabilidade de proteção da Dignidade Humana e realização do Bem 

Comum com relação à Vítima de Crime? Qual o lugar da Vítima de Crime no 

Sistema de Justiça Criminal conferido pela Ordem Jurídica? 

Para a Pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: 

a) a obrigação de indenizar os Danos, como efeito da condenação 

criminal, e a possibilidade de fixação do valor mínimo reparatório conferem 

efetividade ao título judicial visando à proteção da Dignidade da Vítima e o objetivo 

de consecução do Bem Comum?  

                                            
98 “OBJETIVO: meta que se deseja alcançar como desiderato da Pesquisa Científica”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed., rev., atual. e ampl. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 216.  
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b) a Vítima é conferida a Justiça diante da ocorrência do Crime? 

c) à Vítima de Crime possui Empoderamento na Persecução Criminal? 

As hipóteses impulsionaram o estabelecimento dos seguintes objetivos 

específicos: a) analisar a percepção histórica e jurídica constitucional e 

infraconstitucional sobre a Vítima e a dimensão da Vitimização no Estado Brasileiro; 

b) compreender a Dignidade Humana e os Direitos Fundamentais; c) demonstrar a 

necessidade da previsão de Direitos Fundamentais em prol da Vítima; e d) 

apresentar a proposta para efetivação dos Direitos Fundamentais da Vítima. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos em 

capítulos, de acordo com os objetivos específicos. 

Inicia-se o Capítulo 1, com a exposição dos resultados da Pesquisa 

sobre: os conceitos de Crime, Vítima de Crime e Agente Ofensor; a percepção 

histórica a respeito da Vítima e o Sistema de Justiça Criminal; o contexto atual do 

Brasil no que diz respeito à quantidade de Vítimas e aos custos da Vitimização, além 

dos Danos experimentados pela Vítima; a proteção internacional da Vítima e sua 

influência sobre o Sistema de Justiça Criminal Brasileiro. Por fim, são analisadas as 

disposições constitucionais com relação à Vítima, demonstrando a sua escassa 

contextualização e a exposição das garantias existentes em favor do Agente 

Ofensor.   

O Capítulo 2 destina-se ao estudo da Dignidade Humana e dos Direitos 

Fundamentais da Vítima, iniciando pela compreensão das Categorias Direitos 

Humanos e Direitos Fundamentais, e o apontamento das características e 

dimensões dos Direitos Fundamentais. Na continuidade, relata-se os resultados da 

busca de uma completa compreensão da Categoria Dignidade Humana, desde a 

exposição de suas origens e caracterização como Valor Supremo e Princípio 

Fundamental da República Federativa do Brasil até a exposição das perspectivas 

interna e externa que permeiam a Categoria, culminando na composição das novas 

Categorias: Dignidade Humana Plena e Dignidade Humana Plena da Vítima.  

É realizada a análise da interligação da Dignidade Humana com os 

Direitos Fundamentais, bem como sua relação com a Liberdade, a Igualdade e a 
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Justiça. E, ao final do Capítulo, demonstra-se a necessidade da previsão dos 

Direitos Fundamentais da Vítima, por meio da compreensão da Injustiça advinda 

do Crime e dos Deveres Fundamentais decorrentes da violação da Dignidade da 

Vítima.  

O Capítulo 3 é dedicado à proposta para efetivação dos Direitos 

Fundamentais da Vítima. Inicia-se pela construção de um novo Paradigma 

Constitucional para a inclusão dos Direitos da Vítima como Direitos Fundamentais, a 

partir da análise da Ciência Jurídica e do compromisso da atividade a que se 

propõe: a Justiça. Analisa-se, ainda, a responsabilidade do Estado pela 

implementação, proteção e promoção dos Direitos Fundamentais da Vítima, com a 

proposta de construção da Categoria denominada Responsabilidade Estatal 

Protetiva, considerando os compromissos do Estado Democrático de Direito, o 

Dever de proteção que decorre dos Direitos Fundamentais e o objetivo do Estado: o 

Bem Comum. 

A Pesquisa culmina, então, na elaboração de proposta de Emenda 

Constitucional, para a criação dos Direitos Fundamentais da Vítima à: a) Prestação 

Jurisdicional, por meio de um Sistema Híbrido, este com competência mista para o 

processo, julgamento e execução das ações criminais que contenham pretensões 

penal e obrigacional, no mesmo pedido; b) oitiva pelas autoridades responsáveis 

pela Persecução Criminal Integral; c) Reparação e/ou Indenização dos Danos 

diretamente do Agente Ofensor, promovidas pelo Estado, na forma da lei; e, aos d) 

benefícios previdenciários e assistencial.  

Após a proposição dos Direitos Fundamentais da Vítima, apresentam-se 

alterações na legislação infraconstitucional com vistas à sua efetivação e à 

conferência de nova roupagem ao Sistema de Justiça Criminal para abarcar as 

pretensões da Vítima com fundamento no proposto novo Paradigma Constitucional, 

tudo com o propósito de proteção da Dignidade Humana e aplicação da Justiça.  

Nesse Capítulo são compostas novas Categorias, tais como: Sistema 

Híbrido; Persecução Criminal Integral; Obrigações Criminais; Obrigações 

Infracionais; Ação Complementar Obrigacional Criminal e Comunicação de 

Ocorrência Criminal (COC). 
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A presente Tese se encerra com as Conclusões, nas quais são 

apresentadas objetivamente as respostas às hipóteses traçadas inicialmente e os 

principais resultados da Pesquisa. A exposição dos resultados registra a 

necessidade de continuidade dos estudos e das reflexões na Sociedade a partir da 

estimulação dos Cientistas Jurídicos e dos operadores do Direito sobre a possível 

concretização dos Direitos da Vítima na CRFB/88, como Direitos Fundamentais. 

Quanto aos Métodos99 empregados: na fase de Investigação100, é 

utilizado o Método Indutivo101; na Fase de Tratamento de Dados102, são utilizados os 

Métodos Analítico e Histórico; por fim, o Relatório dos Resultados103 é composto na 

Base Lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa foram acionadas as Técnicas do 

Referente104, da Categoria105, do Conceito Operacional106 e da Pesquisa 

Bibliográfica107. As Categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

                                            
99“[...] Método: é a base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica [...]”: PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed., rev., atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 
2018. p. 94. 
100 “[...] é o momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 
estabelecido (e em seguimento ao Projeto de Pesquisa), para o que acionará a Metodologia 
necessária [...]”. (grifos no original). PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria 
e prática. 14. ed., rev., atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 91. 
101 “[...] Pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral: este é o denominado Método Indutivo; [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed., rev., atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 
2018. p. 95. 
102 Sobre a Fase de Tratamento dos Dados: “[...] os frutos da Investigação são os Dados 
Recolhidos, que no caso da Ciência Jurídica, são as formulações doutrinárias, os elementos legais e 
jurisprudenciais colecionados em função do Referente estabelecido; neste momento o Pesquisador 
deve prosseguir mantendo o zelo metodológico, com o mesmo cuidado que ocorreu na Fase de 
Investigação.” (negritos no original). PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria 
e prática. 14. ed., rev., atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 91-92. 
103 “[...] esta é a fase na qual o Pesquisador tornará públicos os resultados de sua investigação e 
do tratamento que conferiu aos dados colhidos, elaborando e apresentando seu relatório de 
Pesquisa. Aqui, recomendo cuidados com a forma e com o conteúdo.” (negritos no original). 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed., rev., atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 92. 
104“[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed., rev., atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 61-70. 
105“[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed., rev., atual. e ampl. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 31-42. 
106“[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: teoria e prática. 14. ed., rev., atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 43-60. 
107“Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed., rev., atual. e ampl. 
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maiúscula e os seus Conceitos Operacionais são apresentados em glossário inicial 

e, também, no texto e em rodapé, conforme a importância e pertinência. 

  

                                                                                                                                        
Florianópolis: EMais, 2018. p. 31-70. 
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CAPÍTULO 1 

A VÍTIMA DE CRIME SOB A PERCEPÇÃO HISTÓRICA E 

CONSTITUCIONAL E A DIMENSÃO DA VITIMIZAÇÃO NO ESTADO 

BRASILEIRO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E HISTÓRICAS 

1.1.1 O Crime, a Vítima de Crime e o Agente Ofensor 

A abrangência do objetivo científico estabelecido requer, como ponto de 

partida da presente Pesquisa, a reflexão acerca do conteúdo e alcance da Ciência 

Jurídica e do seu produto, que na presente Pesquisa consistirá na prescrição sobre 

o Direito sob um novo Paradigma constitucional inclusivo da Vítima de Crime, com 

vistas à proteção da Dignidade Humana e à concretização da Justiça diante da 

ocorrência do Crime no Estado Brasileiro.  

 A Ciência Jurídica é referida por BARROSO como uma ciência social.108 

Trata-se de uma Ciência109 de “[...] projeção de um mundo ideal (meta do dever-ser)” 

e “[...] inexoravelmente axiológica (valorativa)”110, a ser exercida pelo Cientista 

Jurídico. PASOLD assim a define:  

Ciência Jurídica é a atividade de pesquisa que tem como Objeto 
o Direito, como Objetivo principal a descrição e/ou prescrição 
sobre o Direito ou fração temática dele, acionada Metodologia 
que se compatibilize com o Objeto e o Objetivo e sob o 
compromisso da contribuição para a consecução da Justiça.111 

                                            
108BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: Limites e 
Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 73. 
109Ciência “é a atividade de pesquisa vinculada a Objeto próprio, voltada para Objetivo(s) 
específico(s), operacionalizada através de Metodologia compatível ao respectivo Objeto e ao(s) 
seu(s) Objetivo(s) e comprometida com o desenvolvimento e a evolução do ser humano, na dimensão 
física e/ou na dimensão social e/ou na dimensão intelectual”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14. ed. rev. atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 71-72. 
110FRIEDE, Reis. Percepção Científica do Direito. Revista da Faculdade de Direito da UFG.  v. 33, 
n. 2. 2009. p. 248-260. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/9888/6761>. 
Acesso em: 12 set. 2018. 
111PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 78. (negrito no original). 
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O Direito, cuja descrição e/ou prescrição é objeto da Ciência Jurídica, é 

termo empregado em diversos sentidos. Acerca disso, NADER refere o seu emprego 

em sentido objetivo, em sentido subjetivo e, outras vezes, até como referência à “[...] 

Ciência do Direito” ou como equivalência à Justiça.112 

O Direito Objetivo está inserido no contexto de um “[...] conjunto de 

normas a que todos se dirigem e a todos vincula”.113 Ele é, nas lições de 

RIZZARDO: 

[...] o direito existente e concretizado em normas ou leis, regendo as 
condutas humanas, as relações entre as pessoas, e as relações das 
pessoas com o mundo externo, ou seja, como Estado, com os 
homens e os bens.114 

Quando a Norma sai do campo teórico e se projeta na relação jurídica em 

concreto, permitindo condutas ou estabelecendo consequências jurídicas, está-se a 

falar do Direito Subjetivo.115 REALE, sobre os sentidos desta Categoria, explica: “É, 

por assim dizer, a regra de direito vista por dentro, como ação regulada”.116 Na 

sequência, acerca dos problemas de sua definição, leciona esse Autor que o Direito 

Subjetivo é “[...] a possibilidade de exigir-se, como próprios, uma prestação, ou um 

ato, de maneira garantida, nos limites atributivos das regras de direito”.117 

Na presente Tese de Doutorado, o termo Direito será empregado para 

expressar ambas as dimensões, objetiva e subjetiva, para se referir tanto às Normas 

de organização social como aos Direitos Subjetivos das pessoas. Entende-se que o 

Direito a ser descrito e/ou prescrito pela Ciência Jurídica abrange sua acepção 

objetiva, porquanto nas palavras de PASOLD: 

[...] o Objeto da Ciência Jurídica é o Direito na sua condição de 
elemento valorizador, qualificador e atribuidor de efeitos a um 
comportamento, visando que seja assegurada adequadamente a 
organização das relações humanas e a justa convivência, tendo a 

                                            
112NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 73 
113RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 7. 
114RIZZARDO, Arnaldo. Introdução ao direito e parte geral do Código Civil. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. p. 30. 
115NADER, Paulo. Introdução ao estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 80 
116REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  p. 90. 
117REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  p. 265. 
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Sociedade conferido ao Estado o necessário poder coercitivo para a 
preservação da ordem jurídica e a realização da Justiça; [...].”118 

Esse Direito é o que, segundo REALE, consiste na “[...] concretização da 

ideia de justiça na pluridiversidade de seu dever ser histórico, tendo a pessoa como 

fonte de todos os valores.”119 

Por ser, o Direito, e aqui se refere à sua dimensão objetiva, “[...] um 

imenso conjunto de normas de comportamento individual e de organização da vida 

social”, ele acabou sendo dividido em várias disciplinas especializadas, e no mesmo 

contexto que a própria Ciência Jurídica, objetivando o melhor estudo e compreensão 

do Direito, está dividida em vários ramos especializados.120 Frente a isto que a 

expressão Direto Penal é referida como um conjunto composto, além de Normas, 

por valorações e Princípios121 e, para ZAFFARONI e PIERANGELLI, corresponde 

tanto ao “[...] sistema de compreensão (ou de interpretação) da legislação penal”122 

como ao: 

[...] conjunto de leis que traduzem normas que pretendem tutelar 
bens jurídicos, e que determinam o alcance da sua tutela, cuja 
violação se chama “delito”, e aspira a que tenha como consequência 
uma coerção jurídica particularmente grave, que procura evitar o 
cometimento de novos delitos por parte do autor.123 

O surgimento das Normas que compõem o Direito Penal é influenciado 

pelos estudos constantes na Criminologia e na Vitimologia, sendo, a primeira, uma 

“[...] ciência empírica e interdisciplinar”, voltada ao estudo “[...] do crime, da pessoa 

do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo”, que incluiu a 

Vítima em seu objeto em decorrência de uma ampliação científica, num processo de 

redescobrimento, que atrai a valorização dos seus interesses.124 Ela possui como 

matéria de estudo, em suma, o homem, sua sociabilidade, suas ações e sua 

                                            
118PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 78-79. (negrito no original). 
119 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  p.  67. (em 
itálico no original). 
120LEAL, João José. Direito Penal Geral. 3. ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2004. p. 39.  
121 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 25. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019. p. 40. 
122 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
vol. 1: parte geral. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 77-78.  
123 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
vol. 1: parte geral. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 78. 
124 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 30/63. 
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evolução, sendo que, como uma “[...] ciência pré-jurídica” ela oferece à Ciência 

Jurídica todos os seus elementos, exercendo função informativa que contribui para a 

prescrição do Direito.125 

A Vitimologia, por sua vez, conforme lecionam FIORELLI e MANGINI 

consiste na “[...] ciência que estuda a vítima sob os pontos de vista psicológico e 

social, na busca do diagnóstico e da terapêutica do crime, bem como da proteção 

individual e geral da vítima”, cujos interesses são: a prevenção do delito; o 

desenvolvimento metodológico-instrumental; a formulação de propostas de criação e 

reformulação de políticas sociais; e o desenvolvimento continuado do modelo de 

Justiça.126 Não há consenso acerca de sua autonomia, sendo referida ora como uma 

ramificação da Criminologia, ora como Ciência autônoma.127 

ANDRADE, adepta da Criminologia Crítica128, salienta que o Sistema de 

Justiça Criminal é a soma da “[...] totalidade das instituições que operacionalizam o 

controle penal” e da “[...] totalidade das leis, teorias e categorias cognitivas”, que ”[...] 

programam e legitimam, ideologicamente, a sua atuação e seus vínculos com a 

mecânica do controle social global [...] na construção e reprodução da cultura e do 

senso comum punitivo”.129 

A presente Tese objetiva refletir responsavelmente sobre o Sistema de 

Justiça Criminal vigente, propondo que a Ciência Jurídica volte sua atenção à 

pessoa da Vítima, bem como que a restauração dos seus interesses encontre vez 

no Sistema de Justiça Criminal a partir de alterações normativas constitucionais. 

                                            
125 CARVALHO, Hilário Veiga de. Compêndio de Criminologia. São Paulo: Bushatsky, 1973. p. 12-
16.  
126 FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Cathya Ragazzoni. Psicologia jurídica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2016. p. 200. 
127 PIEDADE JÚNIOR, Heitor. Vitimologia: Evolução no tempo e no espaço. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1993. p. 81-83. 
128 A Criminologia Crítica é “[...] um amplo movimento científico com eixo central de identidade 
baseado no questionamento e desconstrução do velho pensamento criminológico [...] uma 
criminologia da repressão” e que tem como objeto de análise o “[...] sistema de controle social da 
sociedade capitalista”. DORNELLES, João Ricardo W. A atualidade da Criminologia Crítica e a 
exceção permanente. Metaxy: Revista Brasileira de Cultura e Política em Direitos Humanos, Rio de 
Janeiro, v. 1, n. 1, p. 109-128, 2017. Disponível em: 
<https://revistas.ufrj.br/index.php/metaxy/article/view/8888/7143>. Acesso em: 14 jun. 2019. 
129 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos, abolucionismos e eficienticismo: a crise do 
sistema penal entre a deslegitimação e a expansão. 2006. Revista Sequência. n. 52. p. 163-182. 
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15205>. Acesso em: 29 jul. 
2018.  
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Busca-se o Empoderamento da Vítima, este mencionado por HOROCHOVSKI130 

como o processo por meio do qual se “[...] angariam recursos que lhe permitam ter 

voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão” e, segundo KLEBA, 

resulta em um aumento de poder e de sua autonomia pessoal.131 O entendimento é 

de que somente a Norma de natureza constitucional assegurará os Direitos 

Fundamentais da Vítima e será capaz de efetivar sua participação na Persecução 

Criminal, garantindo a preservação de sua Dignidade, em consecução da Justiça.  

Para o desenvolvimento desta “Pesquisa Científica”,132 é preciso, pois, a 

compreensão das categorias Crime, Vítima e Agente Ofensor, levando em conta que 

o conceito representa uma ideia universal que leva à formulação de uma imagem no 

pensamento do intérprete, ademais, “[...] conceitos jurídicos são usados não para 

definir essências, mas sim para permitir e viabilizar a aplicação de normas jurídicas” 

e, na medida em que se presta a assegurar a certeza e a segurança jurídicas, 

devem existir para todas as pessoas.133 

Os Crimes são considerados Fatos Sociais. DURKHEIM leciona que os 

Fatos Sociais são reconhecidos “[...] pelo poder de coerção externo exercido ou 

suscetível de ser exercido sobre os indivíduos”, seja porque existe para ele uma 

sanção, seja pela resistência que o fato impõe à sua violação.134 Esclarece, esse 

Autor, que os Fatos Sociais são, portanto, “[...] maneiras de agir, de pensar e de 

sentir, exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em 

virtude do qual esses fatos se impõem a ele”.135 Nas palavras de DURKHEIM136, 

                                            
130 HOROCHOVSKI, Rodrigo Rossi; MEIRELLES, Gisele. Problematizando o conceito de 
empoderamento. 2007. Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais, Participação e 
Democracia. 25 a 27 de abril de 2007, UFSC, Florianópolis, Brasil. Disponível em: 
<http://www.sociologia.ufsc.br/npms/rodrigo_horochovski_meirelles.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2019. 
131 KLEBA, Maria Elisabeth; WENDAUSEN, Agueda. Empoderamento: processo de fortalecimento 
dos sujeitos nos espaços de participação social e democratização política. Saúde e Sociedade, São 
Paulo, v. 18, n. 4, p. 733-743, 2009. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/view/29498>. Acesso em: 23 mai. 2019. 
132A “Pesquisa Científica” é terminologia adotada por PASOLD, e se refere à atividade investigativa 
que será doravante mencionada nesta Tese de Doutorado como “pesquisa”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 
2018. p. 89. 
133GRAU, Eros Roberto. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 1988. p. 66. 
134DURKHEIM, Émile. Fato Social e Divisão do Trabalho. São Paulo: Ática, 2011. Apresentação e 
comentários de Ricardo Musse.  p. 10.  
135DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 
3.  
136DURKHEIM, Émile. Fato Social e Divisão do Trabalho. São Paulo: Ática, 2011. Apresentação e 
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são, inclusive, “[...] atos universalmente reprovados pelos membros de cada 

sociedade”. E a Ciência que se produz no intuito de tutelar os interesses jurídicos da 

Vítima volta-se, precipuamente, à compreensão do Fato Social, doravante 

denominado simplesmente de Fato, que resulta na aplicação de uma pretensa 

Norma voltada à referida tutela: o Crime.  

O Crime é produto de processos “[...] culturais, sociais e mentais”,137 e, 

nos dizeres de GARCIA-PABLOS DE MOLINA, que o refere como “Delito”, “[...] 

recebeu várias conceituações dos penalistas, filósofos, moralistas, sociólogos, 

políticos”, sendo importante destacar que, conforme as lições do Autor, a 

Criminologia contempla “[...] não só como comportamento individual, mas, 

sobretudo, como problema social e comunitário” que afeta a todos: ao Agente 

Ofensor, à Vítima e à comunidade.138 

A respeito disso, ZEHR139 leciona que o Crime é “[...] em primeiro lugar 

uma ofensa contra as pessoas, e é delas que se deve partir”, justificando a 

afirmação no entendimento de que, além de representar um relacionamento 

conflituoso entre a Vítima e Ofensor, o Crime corresponde a uma ofensa à sua 

respectiva Vítima, aos relacionamentos entre as pessoas, ao próprio Agente Ofensor 

e à comunidade. Logo, pois, o estudo do Crime deve ser realizado sob a perspectiva 

das pessoas ofendidas pelo seu cometimento. 

Nessa perspectiva, SILVA leciona que o Crime diz respeito a “[...] uma 

ação ou omissão que contraria as expectativas de uma vida social harmônica, que 

rompe o limite imposto pelos direitos naturais do outro”, diante da qual a Sociedade 

requer uma resposta do Estado, que é a instituição política suprema criada pela 

Sociedade como instrumento de organização para consecução do Bem Comum,140 

porquanto o Crime representa “[...] uma forma que o ofensor encontra para afirmar 
                                                                                                                                        
comentários de Ricardo Musse.  p. 43.  
137CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011. p. 29.  
138 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 67. (em itálico no original). 
139 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 171/173.  
140 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de AZAMBUJA, Darcy. 
Teoria Geral do Estado. 44. ed. São Paulo: Globo, 2008. p. 3-5 e PASOLD, Cesar Luiz. Função 
Social do Estado Contemporâneo. Itajaí: Univali, 2013. 100 p. 17-24. Disponível em: 
<https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-books/Documents/ecjs/E-
book%202013%20FUN%C3%87%C3%83O%20SOCIAL%20%20DO%20ESTADO%20CONTEMPOR
%C3%82NEO.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2019. 



 
     45 

 

seu poder e ganhar um sentido de valor pessoal”, retirando sempre de outro alguém 

o seu sentido de poder pessoal.141 

A Criminalidade, por sua vez, abarca a totalidade dos fenômenos, “[...] é a 

expressão dada pelo conjunto de infrações que são produzidas em um tempo e 

lugar determinado”142. Mencionada como uma referência ao mal143, composta pela 

“[...] totalidade das condutas dos homens maus”144 e vista pela lente criminológica 

como um “[...] fenômeno natural”.145 

Definir uma conduta humana como Crime requer, necessariamente, a 

admissão e compreensão do processo de Criminalização, um processo seletivo de 

escolha a quem punir146 que, para as teorias conflituais, leciona BARATTA, “[...] 

representaria um conflito entre detentores do poder e submetidos ao poder, pelo 

qual as instâncias oficiais atribuem o status de criminoso a este”.147 A Criminalização 

é um duplo processo em que ocorre: a definição legal de um Crime, que atribui a 

uma conduta o caráter criminal; e a seleção que atribui a uma pessoa o status de 

criminoso.148 

Referido processo de Criminalização é mencionado por BARATTA como o 

principal objeto de atenção da Criminologia Crítica.149 Isso porque a Criminologia 

                                            
141 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 55.  
142 ARAÚJO, Temístocles; Telmo Ferreira. Violência e Criminalidade Urbana. Qual a 
solução? 2017. Disponível em: 
<https://temistoclestelmo.jusbrasil.com.br/artigos/482491250/violencia-e-criminalidade-urbana-qual-a-
solucao>. Acesso em: 16 jul. 2018. 
143ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Soberania Patriarcal: o sistema de justiça criminal no 
tratamento da violência sexual contra a mulher. 2005. Revista Sequência. n. 50. p. 71-102. 
Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/4f33baebd636cb77eb9a4bdc2036292c.pdf>. 
Acesso em: 25 jul. 2018.  
144ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 20/41. 
145ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 20/41. 
146BANDEIRA, Thais; PORTUGAL, Daniela. Criminologia. Salvador: Faculdade de Direito - UFBA, 
2017. p. 50. 
147BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011. p. 13. (em itálico no original). 
148 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas concepções de criminalização 
primária e criminalização secundária, extraídos das lições de ANDRADE, Vera Regina Pereira 
de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da violência na era da globalização. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 44. 
149BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: 2011. p. 197.  
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Crítica parte da ideia da rotulação, do “labelling approach”150, por meio do qual “[...] a 

análise criminológica se desloca do paradigma etiológico (causas da criminalidade) 

para o da reação social (processos de criminalização)”.151 Segundo o labelling 

approach, também conhecido como “teoria do etiquetamento”, o Crime “[...] não 

emerge naturalmente a partir de uma conduta proibida praticada por um agente 

imputável [...], nem resulta diretamente de uma conduta proibida praticada por um 

ser antissocial”, mas decorre da interpretação de que dada conduta, vinda de 

determinada pessoa, mereça ser qualificada como Crime.152 

Em sua concepção formal, o Crime constitui o exemplo da conduta ilícita 

descrita na Norma penal.153 É a “[...] conduta do indivíduo contra o qual é dirigida a 

sanção”.154 PRADO leciona que essa concepção versa “[...] sobre a relação de 

contrariedade entre o fato e a lei penal”.155  

O conceito material de Crime, por sua vez, possui relação direta com a 

lesão ao Bem Jurídico, que corresponde ao “[...] ‘interesse juridicamente protegido’ 

[...] indispensável ao indivíduo ou à sociedade”.156 Logo, consubstancia-se em 

conduta que significa “[...] violação ou exposição a perigo, do bem jurídico”,157 e 

assume a posição de fato antijurídico, não pela relação de contrariedade à norma 

penal, mas, porque consiste em ofensa à garantia do Bem Jurídico. 

É imperioso, na presente Tese de Doutorado, utilizar-se do Conceito 

                                            
150LOPES, Luciano Santos. A Criminologia Crítica: uma tentativa de intervenção (re) legitimadora do 
sistema penal. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
n. 5, p.1-32, jul./dez. 2002. Disponível em: <https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/59154>. Acesso 
em: 12 set. 2018. (em itálico no original) 
151 SILVA, Adrian Barbosa e. Baratta, Focault e a questão criminal. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, v. 123, p.1-16, 12 dez. 2016. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBCCrim_n.123.05.PDF>. Acesso em: 12 set. 2018. 
152SELL, Sandro César. A etiqueta do crime: considerações sobre o "labelling approach". Disponível 
em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13349-13350-1-PB.pdf>. Acesso em: 17 
ago. 2018. (sem o itálico na fonte). 
153GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 67. 
154KELSEN. Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 
76-77.  
155 PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral, volume 1. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 389. 
156 PRADO, Luiz Regis. Bem-Jurídico Penal e Constituição. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
p. 15. 
157 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
125.  
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Operacional que abarque as concepções formal e material de Crime, pois parte do 

seu objeto científico é a criação dos Direitos Fundamentais à Reparação e/ou 

Indenização dos Danos de ordem física, mental, estética, moral e/ou material. Esses 

Direitos visam à recomposição de Bens Jurídicos violados, tais como, a vida, a 

honra, e o patrimônio, por exemplo, por meio da satisfação da pretensão 

obrigacional decorrente dos fatos típicos descritos na Norma penal vigente. 

Considera-se Crime, portanto, “[...] a conduta culpável e ilícita”, que “[...] opera uma 

lesão ou perigo de lesão a um interesse vital garantido pela norma – bem 

jurídico”.158 

A expressão Crime será utilizada na presente Tese em referência ao 

Crime e à Contravenção Penal, espécies do gênero infração penal, conforme as 

lições de BITENCOURT, para quem o fundamento da distinção entre as expressões 

é “[...] puramente político-criminal e o critério é simplesmente quantitativo ou 

extrínseco, com base na sanção assumindo caráter formal”.159 Isso porque a 

Contravenção Penal é a infração penal de menor gravidade, punida com as penas 

de prisão simples e/ou multa.160  

Também será empregada a expressão Crime em referência ao Ato 

Infracional, considerado “[...] a conduta descrita como crime ou contravenção penal”, 

praticada pelo Agente Ofensor com idade entre doze e dezoito anos,161 também 

denominado de Adolescente Infrator,162 (conforme os artigos163 2º, 103 e 104 do 

                                            
158 PRADO, Luiz Regis. Bem-Jurídico Penal e Constituição. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
p. 16. 
159“A divisão mais utilizada, porém, pelas legislações penais, inclusive pela nossa, é a bipartida ou 
dicotômica, segundo a qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou delitos (como sinônimos) 
e contravenções, que seriam espécies do gênero infração penal”. BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 25. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 292. 
(em itálico no original). 
160 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 25. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 292. e 
no art. 1º do Decreto-Lei n. 3.914/1941. BRASIL. Decreto-lei nº 3.914, de 09 de dezembro de 1941. 
Lei de introdução do Código Penal (decreto-lei n. 2.848, de 7-12-940) e da Lei das Contravenções 
Penais (decreto-lei n. 3.688, de 3 outubro de 1941). Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del3914.htm>. Acesso em: 13 ago. 2019. 
161 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no disposto nos arts. 2º e 103 do 
ECA. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 jun. 
2019.  
162 Adolescente Infrator é o Agente Ofensor, entre doze e dezoito anos de idade, que é sujeito ativo de 
Ato Infracional. Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no art. 2º e 103 e 104 
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ECA)164. 

O Crime é determinante para a definição da Vítima, enfocada na presente 

Tese. Em sentido denotativo, o termo Vítima deriva de vincere – vencer, ou mesmo 

de “[...] vincire – corda que amarra os animais que são sacrificados aos deuses”165 e 

já representou animal objeto de sacrifício ou todo ser vivo que viesse a sofrer 

qualquer tipo de Dano em decorrência de suas próprias ações, ações de terceiros 

ou, ainda, por acidentes ou fatos da natureza.166 Ela é mencionada como “[...] quem 

sofreu um dano, com a precisão de que no âmbito normativo social este prejuízo 

deve ser considerado injusto”,167 e possui em sua acepção jurídica o conceito de 

“[...] sujeito passivo do crime”.168 

Na Assembleia Geral das Nações Unidas de 29 de novembro de 1985, 

estabeleceu-se a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas 

da Criminalidade e de Abuso de Poder.169 Referida Declaração assim conceituou a 

Vítima: 

1. “Vítimas” referem-se a pessoas que, individual ou coletivamente, 
tenham sofrido dano, seja mental seja físico, sofrimento emocional e 

                                                                                                                                        
do ECA. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 jun. 
2019.   
163 As expressões “artigo” e “artigos”, quando necessária a sua utilização em referência a artigo de lei, 
será doravante empregada com as abreviaturas “art.” e “arts.”, respectivamente.  
164BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 jun. 
2019. 
165KOSOVSKI, Ester. Fundamentos da Vitimologia. Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 42, jun. 2007. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1813>. Acesso em ago. 2018. 
(em itálico no original). 
166 FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1995. p. 31. 
167Tradução livre. No original: “[...] esquien há sufrido um daño, com la precisión de que em el ámbito 
normativo social esse menos cabo de betildarse de injusto”. BETANCOURT, Eduardo López; LUJÁN, 
Roberto Carlos Fonseca. Expansión de los derechos de las víctimas em el processo penal mexicano: 
entre la demagogia y la impunidad. Revista Criminalidad, México, v. 58, n. 2, p. 209-222, mai./ago. 
2016. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v58n2/v58n2a09.pdf>. Acesso em: 26. jun. 
2018. p. 211. 
168FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1995. p. 43. 
169BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Normas e Princípios das Nações 
Unidas sobre prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Secretaria Nacional de Justiça (Org.). 
Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2009. p. 274-292. Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2019. 
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perda econômica, ou que sofreram dano substancial de seus direitos 
fundamentais, por meio de ações ou omissões que violam a lei penal 
vigente nos Estados-Membros, incluindo as leis que condenam o 
abuso de poder criminal. 

A Declaração também considera Vítimas “[...] a família imediata ou os 

dependentes diretos da vítima, assim como indivíduos que tenham sofrido dano ao 

intervir e auxiliar as vítimas em perigo, ou evitar a vitimização” e dispõe que a falta 

de identificação do Agente Ofensor, a existência de laços sanguíneos ou afetivos 

entre este e a Vítima, ou mesmo a ausência de processo penal ou condenação em 

relação ao primeiro não retiram a qualidade de Vítima da pessoa ofendida. 

Sob as óticas da Criminologia e da Vitimologia, “[...] por vítima deve se 

entender um círculo de pessoas naturais e jurídicas mais amplo do que o sujeito 

passivo da infração, incluindo-o, mas também suplantando-o”,170 porquanto, a 

depender do Crime praticado, a Vítima pode ser identificada como sendo a própria 

Sociedade. Citam-se, por exemplo, os Crimes que se referem aos ilícitos praticados 

nos campos “[...] ecológico, financeiro e econômico”, os quais deixam prejuízos a 

toda uma coletividade.171 E cita-se, também, o Crime de peculato praticado contra a 

administração pública (arts. 312 e 313 do Código Penal)172 e o Crime de corrupção 

nas modalidades passiva e ativa praticado contra a administração pública nacional 

(arts. 317 e 333 do CP) e estrangeira (art. 337-B do CP), este na modalidade ativa. 

O peculato é a apropriação ou desvio próprio ou alheio, por parte de 

funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 

particular, de que tem a posse em razão do cargo que ocupa. Tal Crime pode ocorrer 

na modalidade culposa, quando o Agente Ofensor concorre culposamente para o 

crime de outrem e, ainda, mediante erro de outrem, quando a apropriação recai 

sobre dinheiro ou qualquer utilidade recebida por erro de outrem.173 A corrupção, por 

sua vez, em sua modalidade ativa, consiste no oferecimento ou promessa de 

                                            
170 BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 192.  
171 HULSMAN, Louk. CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas: O sistema penal em questão. 
Niterói: Luam Editora, 1993. p. 121.  
172O Código Penal será doravante denominado na presente Tese de Doutorado como CP. BRASIL. 
Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
173 Conceito Operacional por composição da Doutoranda baseado nos tipos penais descritos nos arts. 
312 e 313 do CP. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. 
Acesso em: 12 mar. 2019. 
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vantagem indevida a funcionário público a fim de que este pratique, omita ou retarde 

ato de ofício, o que pode ocorrer, inclusive, com relação a atos relacionados à 

transação comercial internacional. Em sua modalidade passiva, pode ser 

caracterizada quando houver solicitação ou recebimento de vantagem indevida ou 

sua promessa, para si ou outrem, em razão de função pública.174 

O peculato e a corrupção são referidos por KARAM como condutas de um 

custo social mais amplo, que mais causam prejuízos ao País e que são “[...] 

responsáveis, inclusive, por boa parte do volume de nossa insustentável dívida 

externa”.175 Nos termos da Convenção Interamericana contra a corrupção, esta “[...] 

solapa a legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem 

moral e a justiça, bem como o desenvolvimento integral dos povos”.176 Aliás, o Crime 

de corrupção é citado na “Convenção sobre o Combate da Corrupção de 

Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais”177 

como um fenômeno que “[...] desperta sérias preocupações morais e políticas, abala 

a boa governança e o desenvolvimento econômico, e distorce as condições 

internacionais de competitividade”. Os atos corruptos “[...] invertem a ordem de 

valores própria da atividade pública, pois fazem com que um interesse específico 

preceda e se sobreponha ao interesse comum”.178 

É certo que a conceituação da categoria Vítima de forma mais abrangente 

como, por exemplo, a da Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às 

Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, proporciona uma compreensão de 

seu núcleo e dos seus efeitos, na expansão dos Danos179 decorrentes do Crime. 

                                            
174 Conceito Operacional por composição da Doutoranda baseado nos tipos penais descritos nos arts. 
317, 333 e 337-B do CP. 
175 KARAM, Maria Lúcia. De Crimes, Penas e Fantasias. Niterói: Luam Editora, 1991. p. 84-85. 
176 BRASIL. Decreto nº 4.410, de 07 de outubro de 2002.  Promulga a Convenção Interamericana 
contra a Corrupção, de 29 de março de 1996, com reserva para o art. XI, parágrafo 1o, inciso "c". 
Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm>. Acesso em: 26 mai. 2019. 
177BRASIL. Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. Promulga a Convenção sobre o Combate 
da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, 
concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997. Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm>. 
Acesso em: 25 mai. 2019. 
178 LOUREIRO, Flávia Noversa. Reflexões em torno da configuração moderna da corrupção. Revista 
Eletrônica Novos Estudos Jurídicos, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 
Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 24, n. 1, 1º quadrimestre de 2019. Disponível em: <www.univali.br/nej>. 
Acesso em: 29 jul. 2019. 
179 Danos, empregado na presente Tese de Doutorado em sua expressão singular ou plural, é “[...] a 
lesão a um interesse jurídico tutelado — patrimonial ou não —, causado por ação ou omissão do 
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Para fins desta Tese, pois, a delimitação da Categoria é fundamental, de modo a 

trabalhar suas acepções jurídicas, como sendo a parte passiva do Crime que sofreu 

Danos, os quais podem refletir, também, em seus herdeiros e/ou dependentes.180 

Entender os anseios da Vítima significa compreender o processo de 

Vitimização que explica a violação e o sofrimento suportados, além de fazer ver e 

crer que a Vítima é a principal lesada pela ocorrência do Crime, e o ser humano a 

ser considerado como Sujeito de Direitos diante do fenômeno da Criminalidade. 181 

A Vitimização é o processo de sofrimento dos efeitos de um Crime, 

experimentado de três formas distintas: com o sofrimento direto ou indireto dos 

Danos de ordem física, mental, estética, moral e/ou material; com o incremento do 

sofrimento em decorrência da interferência do próprio Sistema de Justiça Criminal; e 

com o prolongamento do sofrimento em razão do julgamento do comportamento da 

Vítima por parte da Sociedade.182 

A Vitimização viola a imagem que a pessoa faz de si mesma enquanto 

autônoma em um mundo de significados183. Trata-se de “[...] um processo complexo, 

desde um ponto de vista fenomenológico” e, entre as muitas classificações 

existentes, assume especial importância aquela que a distingue entre Vitimização 

“primária”, “secundária” e “terciária”.184 

                                                                                                                                        
sujeito infrator”. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, v. 3: responsabilidade civil. 
16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 89. 
180 Conceito operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de FERNANDES, Antonio 
Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: Malheiros Editores, 1995. p. 43; 
com a inclusão dos herdeiros e/ou dependentes do sujeito passivo do ilícito penal, em adequação ao 
proposto na presente Tese de Doutorado. 
181 Como a presente Tese de Doutorado é focada nas Vítimas humanas, por conta da necessidade 
de sua delimitação, não se olvida da importância de se registrar a necessidade do encorajamento 
para um debate específico com relação aos Danos ao meio ambiente. Este campo de Pesquisa 
sensível justifica a busca da construção de um Direito Penal e Processual Penal mais entrelaçado 
com os valores constitucionais, especialmente quanto à necessidade de um constante 
aperfeiçoamento da legislação, concernente à responsabilidade pela prática dos Danos e à previsão 
de Políticas Públicas preventivas. 
182 Conceito Operacional por composição da Doutoranda baseado nas concepções de vitimização 
primária e secundária propostas por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. 
Criminologia. 8. ed. reform., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 77.; e na 
concepção de criminalização terciária proposta por BANDEIRA, Thais; PORTUGAL, Daniela. 
Criminologia. Salvador: UFBA, 2017.  p. 18.   . 
183 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 28.  
184 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 77. 
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Conforme a lição de GARCÍA-PABLOS DE MOLINA a vitimização primária 

corresponde ao “[...] processo pelo qual uma pessoa sofre, de modo direto ou 

indireto, os efeitos nocivos derivados do delito ou fato traumático, sejam estes 

materiais ou psíquicos”,185 e diz respeito, assim, aos efeitos imediatos decorrentes 

da ocorrência do Crime. Em adequação ao proposto na presente Tese de Doutorado, 

trata-se de processo por meio do qual uma pessoa sofre, direta ou indiretamente, 

em decorrência do Crime, Danos de ordem física, mental, estética, moral e/ou 

material. 

A vitimização secundária, por sua vez, é o processo de incremento dos 

padecimentos da Vítima, decorrente da intervenção no Sistema de Justiça Criminal. 

Sua exteriorização é verificada, por exemplo, na dor ocasionada no momento 

testemunhal, na humilhação decorrente da ofensiva defesa criminal do Agente 

Ofensor, no trauma decorrente da investigação policial, do exame médico forense e 

do encontro com acusado em juízo.186 

Leciona ZEHR187 que a “segunda vitimização” é perpetrada pelos 

profissionais do Judiciário e pelo processo penal que não respeita os desejos da 

Vítima, desde a mínima função de prestar-lhe informação sobre sua denúncia. 

Assim, assume o processo uma natureza que esse Autor denomina de 

“desumanizadora”, que rouba da Vítima o exercício de seu poder pessoal. Verifica-

se que há um reforço dos Danos suportados pela Vítima, ao passo que “[...] em vez 

de devolver-lhes o poder permitindo-lhes participar do processo de justiça, o sistema 

judicial reforça o dano negando às vítimas esse poder. Invés de ajudar, o processo 

lesa”. 188 

ZEHR também faz apropriada análise acerca da vitimização secundária e 

traz à mente o velho brocardo de que seria cômica, caso não fosse trágica, a 

posição jurídica da Vítima, ao discorrer que “elas são a nota de rodapé do processo 

criminal”. Ainda em suas palavras, “o fato de não levarmos as vítimas a sério deixa 

                                            
185 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 77. 
186 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 77. 
187 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 30.  
188 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 30.  
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um imenso legado de medo, suspeita, raiva e culpa e nos conduz a exigências 

persistentes e crescentes de vingança”.189 

Semelhante reflexão faz BERISTAIN, ao se referir que, no processo 

penal, a Vítima é tratada como “um convidado de pedra”, isto quando convidada. 

Para ele: “[...] quem padece de um delito, ao entrar no aparato judicial, em vez de 

encontrar a resposta adequada às suas necessidades e direitos, recebe uma série 

de posteriores e indevidos sofrimentos, incompreensões, etc.” em todas as etapas, 

desde a policial até a judicial.190 

Quanto à vitimização terciária, por sua vez, corresponde ao processo de 

julgamento social que provoca o “[...] prolongamento do processo de vitimização 

enfrentado pela vítima perante a sociedade na qual ela se insere, que passa a julgar 

o seu comportamento”.191 

Importam, à presente Tese, todas as três formas de manifestação da 

Vitimização, pois a investigação é direcionada aos Danos experimentados pela 

Vítima e à necessidade de sua restauração, que considera, inclusive, os custos 

resultantes do Crime, em um dado conjunto que guarda evidente vínculo com os 

efeitos imediatos decorrentes da prática delitiva, bem como seu incremento e 

prolongamento.  

O objetivo primordial traçado na presente Tese é trazer a Vítima à 

realidade normativa constitucional, pois, conforme será proposto, há que ser 

prescrito um novo Paradigma constitucional sob a sua perspectiva, por consideração 

àquela que é diretamente violada em sua Dignidade em virtude de seu lugar no 

Crime e, portanto, interessada em sua resolução. 

Essa almejada participação da Vítima no Sistema de Justiça Criminal 

ensejará, também, uma maior consciência por parte do Agente Ofensor acerca da 

dimensão dos atos por si praticados e seus efeitos, pois a pretensão de 

Empoderamento normativo constitucional da Vítima visa a atrair a consecução de 

                                            
189 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 31.  
190 BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 105-106.  
191 BANDEIRA, Thais; PORTUGAL, Daniela. Criminologia. Salvador: UFBA, 2017.  p. 18.  
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Normas de completa responsabilização do Agente Ofensor. 

Referido como delinquente e considerado como “[...] a pessoa do 

infrator”,192 o Agente Ofensor é o “Sujeito ativo” do Crime, aquele que “[...] pratica o 

fato descrito como crime na norma penal incriminadora”,193 denominado de Agente 

Ofensor doravante nesta Tese, independente da variedade de terminologias 

adotadas em sua referência.194 

Na perspectiva do etiquetamento, o Agente Ofensor é “[...] aquele a quem, 

por sua conduta e algo a mais, a sociedade conseguiu atribuir com sucesso o rótulo 

de criminoso”.195 E essa rotulação, significativa de “[...] atribuição de 

responsabilidade moral e uma reação social correspondente” requer o 

preenchimento de, ao menos, três condições, quais sejam: a existência de um 

comportamento que viole a Norma estabelecida; um agente ativo que, caso assim 

quisesse, pudesse deixar de violar a Norma; e, por fim, um agente ativo consciente 

da ação praticada.196 

A rotulação independe de o Crime ser praticado mediante o emprego da 

Violência, bastando que o ato viole a Norma estabelecida. Contudo, não se perde de 

vista que o Crime constitui uma violação da Dignidade Humana da Vítima que, 

conforme enfocado no desenvolvimento posterior desta Tese, constitui uma forma de 

Violência. 

Referida rotulação é exercida pelas instâncias do controle social, o “[...] 

conjunto de instituições, estratégias e sanções sociais”, as quais pretendem 

promover e garantir a submissão do indivíduo aos “[...] modelos e normas 

                                            
192 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 69. 
193BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 25. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019. p. 314. (em itálico no original). 
194 Doutrinariamente, utilizam-se os termos criminoso, delinquente, denunciado, sentenciado, preso, 
recluso e detento. AGUIAR, Alexandre Magno Fernandes Moreira. Uma nova visão sobre o sujeito 
ativo do crime. Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 47, nov. 2007. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2552>. Acesso em: 26 jun. 
2018. 
195 SELL, Sandro César. A etiqueta do crime: considerações sobre o "labelling approach". 
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13349-13350-1-PB.pdf>. 
Acesso em: 17 ago. 2018. 
196 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: 2011. p. 96.  
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comunitários”.197 O controle social é identificado em “[...] duas classes de instâncias”, 

as instâncias formal e informal: a primeira referente ao aparelhamento do Estado, 

como a polícia, a Justiça, e a administração penitenciária; a última referente à 

família, à escola, à profissão, opinião pública, dentre outros.198 Quando a instância 

informal, que se refere a um processo de socialização, fracassa, entra em cena a 

instância formal, que atua de modo coercitivo. 199 

O sentido de tal constatação é verificado em BERISTAIN, segundo o qual 

a proximidade das pessoas já facilitou o controle social informal, mas, por essa 

proximidade já não mais subsistir, que o controle social formal é favorecido. Assim, o 

“[...] controle informal dos vizinhos, dos grêmios, dos familiares, etc. filtrava grande 

parte dos comportamentos socialmente chamativos e criminais”, mas, hoje, vizinhos 

não se conhecem, famílias não convivem, e houve a superação do que referido 

Autor denomina de “[...] tradicional coerência e a força educativa controladora”.200 

Tal como referido outrora, ao processo de Criminalização compete, além 

da definição legal de um Crime, também a atribuição do status de criminoso a uma 

pessoa.201 Sabe-se que o reconhecimento de um Agente Ofensor, como tal, pela 

Sociedade, pressupõe apenas o conhecimento, por parte desta mesma Sociedade, 

de que referida pessoa praticou um Crime. Contudo, nas palavras de BARATTA, a 

atuação das instâncias oficiais de controle social, e aqui se refere à instância formal, 

identificada na polícia, nos juízes, e nas penitenciárias, culminam na definição da 

delinquência da pessoa, e enquanto este não é alcançado pela ação das respectivas 

instâncias oficiais, o que se inicia pela Autoridade Policial, ainda que tenha praticado 

o ilícito, não adquire o “[...] status social de delinquente”.202 

Na presente Tese, paralelamente à categorização da Vítima, dirigir-se-á 

ao Agente Ofensor como todo aquele que: é identificado pelas instâncias formais de 
                                            
197 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 126. 
198 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 126. 
199 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 126. 
200 BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 110.  
201 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 44. 
202 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: 2011. p. 86. (em itálico no original). 
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controle social como criminoso em decorrência da prática de um ato referido na 

legislação vigente como Crime; gera a outrem Danos de ordem física, mental, 

estética, moral e/ou material, enfim, consequências negativas das mais diversas 

ordens; ou, cuja prática delitiva, surta efeitos negativos a toda uma coletividade.203

  

1.1.2 A percepção histórica sobre a Vítima e o Sistema de Justiça Criminal  

O itinerário a ser percorrido, neste tópico, possui como marco teórico 

fundamental a visita aos momentos históricos que retratam a participação da Vítima 

no Sistema de Justiça Criminal. É fundamental a percepção de que existe, no 

Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, um esquecimento da importância da Vítima e 

da proteção de seus interesses, sem olvidar a compreensão de que a tutela dos 

Direitos dessa Categoria interessa não apenas a esta, mas, à toda a Sociedade, na 

medida em que funciona como instrumento de realização do Bem Comum. 

A Vitimologia encarregou-se de impulsionar um processo de “[...] revisão 

científica” da posição da Vítima diante do Crime, e indica três fases reflexivas do 

status da Vítima nos estudos penais no decorrer da história: o protagonismo, a 

neutralização e o redescobrimento.204 

O protagonismo refere-se à “[...] Idade de Ouro da Vítima”, na qual esta 

era considerada verdadeira “senhora” de seu conflito e o Crime concebido como 

questão particular a ser tratada entre Vítima e Agente Ofensor.205 Nessa Idade de 

Ouro, “[...] a maior parte dos crimes era retratada essencialmente como um mal 

cometido contra uma pessoa ou como um conflito interpessoal” e foi o que perdurou 

até a “Idade Moderna”, ou seja, até o final do século XV.206 As etapas da vingança 

                                            
203  Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na atuação das instâncias oficiais 
de controle social, tratada na obra de BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do 
Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: 2011. p. 
86; e ao proposto na presente Tese de Doutorado, que abrange os Danos de ordem física, mental, 
estética, moral e/ou material e, ainda, os efeitos negativos suportados por toda a coletividade, como 
no caso dos Crimes nos campos “[...] ecológico, financeiro e econômico” e que deixam prejuízos a 
toda uma coletividade, estes últimos conforme lecionado por HULSMAN, Louk. CELIS, Jacqueline 
Bernat de. Penas Perdidas: O sistema penal em questão. Niterói: Luam Editora, 1993. p. 121.  
204 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform. atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 71. 
205 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform. atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 75. 
206 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 95.  
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privada e da justiça privada retratam o protagonismo que, após, é seguido de um 

longo período de esquecimento (neutralização) para ver-se, agora, um período de 

redescobrimento da vítima.207  

A etapa da “[...] vingança privada ou de sangue” retrata a civilização 

antiga, em que “[...] a vingança compreendia geralmente a imposição ao antagonista 

de males físicos, ou até da morte, para evitar outro atentado, e também a tomada de 

seus bens materiais”.208 Nesse período, a Vítima agia com as suas próprias forças 

ou com a ajuda de sua comunidade, o que fazia com que o conflito não ficasse 

adstrito somente entre a Vítima e o Agente Ofensor e, assim, ocorriam grandes 

conflitos que, por vezes, dizimavam grupos inteiros.209 Passou-se, pois, à etapa da 

justiça privada, referida como “[...] limitada e regulada”, em que a Vítima e seus 

familiares, para punirem o Agente Ofensor, deveriam recorrer a um representante da 

comunidade ou a uma autoridade pública que analisaria se a pretensão punitiva se 

adequava aos limites legais. Em tal etapa, muito embora retratada pela existência da 

Lei de Talião, surge a composição pecuniária como forma de restrição da vingança 

privada.210  

Por isso, ZEHR211 lança a observação de que a era da “justiça privada” 

não significou, necessariamente, uma fase de vingança privada. Ela representava 

apenas a opção retributiva disponível, a qual era comumente utilizada somente 

depois de esgotadas as possibilidades de negociação e Indenização. Ainda mais em 

comunidades pequenas, onde era premente a necessidade de manutenção dos 

laços humanos. Principalmente nas culturas tribais greco-romana e germânica, havia 

a “justiça comunitária”, que objetivava a mediação e a negociação. Nesta 

perspectiva, “[...] os males cometidos criavam obrigações e dívidas que de alguma 

forma tinham que ser cumpridas e saldadas”, e “[...] o crime criava obrigações, um 

                                            
207 FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1995. p. 12-13. 
208 FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1995. p. 12-13. 
209 FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1995. p. 12-13. 
210 FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1995. p. 14. 
211 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 94/97.  
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resultado típico da justiça era algum tipo de acordo”.212  

Todavia, com a finalidade de impedir os exageros, o Estado 

gradativamente foi intervindo, o que acabou por “[...] desbancar as vítimas e 

monopolizar a resposta, mediante a coerção soberana”213, sob a justificativa de que 

“[...] o desvio ofende a coletividade, e a resposta, portanto, independe da vontade da 

vítima”.214 E a fase do protagonismo da Vítima foi deixando lugar à fase de 

neutralização, considerada consequência da intervenção estatal, quando ocorre 

redefinição do delito e se atribui ao Estado o papel do ius puniendi.215 Esta fase 

combate a continuidade delitiva ao retirar da Vítima a possibilidade de responder ao 

delito com o próprio delito, ao mesmo tempo em que objetiva evitar as reações de 

vingança proveniente do Crime, retirando qualquer possibilidade de atribuição de 

carga emocional ao processo criminal.216 

Na medida em que são fortalecidas as “Monarquias” e o “Estado 

Moderno”, ocorre a vertiginosa queda do prestígio da Vítima, pois “[...] o direito penal 

é considerado de ordem pública, sendo o crime visto como ofensa à boa ordem 

social, cabendo ao soberano ou ao Estado reprimi-lo”.217 ZAFFARONI218 denomina 

esta intervenção de “confisco do delito” ou “confisco da vítima”, quando ocorre a “[...] 

usurpação do lugar de quem sofre o dano ou é vítima por parte do senhor (poder 

público), degradando a pessoa lesada, ou vítima à condição de puro dado para a 

criminalização”. Refere, o Autor, que “[...] com o surgimento do poder punitivo, 

abandonou-se a luta e a verdade começou a ser estabelecida através do 

interrogatório ou inquisitivo”. Deste modo, o “Inquisidor (interrogador ou 

investigador)” deixa de ser mero árbitro para assumir o papel de investigador, o qual, 

inclusive, quando não obtém do Investigado as respostas espontâneas, pode torturá-

                                            
212 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 94-96.  
213 BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 74.  
214 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e Paradigma Punitivo. Curitiba: Juruá, 2009. 
p. 109-110. 
215 O ius puniendi é o poder-dever de punir. ISHIDA, Válter Kenji. Processo Penal. 5. ed. rev. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2017. p. 29.(itálico no original) 
216 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform. atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 75. 
217 FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1995. p. 15. 
218 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 
30. (em itálico no original). 
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lo.219 

No século XVII, “[...] inicia-se uma fase de estudos e preocupações com a 

face jurídica do crime e das penas” e, nesse período, é desenvolvida a escola 

clássica liberal, cujo objeto era “[...] o conteúdo jurídico-penal, procurando 

desenvolver uma formulação teórica do Direito Penal”. Ela tinha como objeto o 

estudo do Crime como “[...] fato individual frente aos direitos naturais do homem e as 

leis que asseguram os seus direitos”.220 Para os classistas, o Crime é simples 

resultado do “livre arbítrio” e a ideia da pena serve para desmotivar a sua 

ocorrência.221 Não há qualquer vertente científica relacionada a uma 

contextualização normativa da Vítima. Ao contrário, refere-se que a Vítima passa a 

representar apenas um papel testemunhal, sem que lhe seja conferida a devida 

importância.222 Percebe-se aí, pois, a continuidade da desvalorização do papel da 

Vítima. 

No século XIX, a Escola Positivista impulsiona o aperfeiçoamento da 

limitada visão do Direito Penal clássico, cujo objeto era somente a teoria jurídica do 

Crime, e propicia o surgimento de uma Criminologia que dá maior ênfase à figura do 

criminoso e se preocupa com a explicação do fenômeno da Criminalidade.223 Nas 

palavras de TAVARES224, “[...] a diretriz fundamental da Escola Positiva é a de que o 

estudo do delito deve ser substituído pelo estudo do criminoso”. Para os positivistas 

o Crime é “[...] um fato histórico e real que prejudica a sociedade” e, por isso, 

preocupa-se com o estudo das origens da Criminalidade e com o desenvolvimento 

de programas de prevenção, tendo a pena como forma de punição que visa ao bem-

                                            
219 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 
38. (em itálico no original). 
220 HABERMANN, Josiane C. Albertini. Ciência Criminologia. Revista de Direito, Florianópolis, v. 13, 
n. 17, p.19-36, 2010. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/1893-
7266-1-pb_0.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
221 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. A Criminologia do século XXI. 2012. Disponível em: 
<https://eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/121937415/a-criminologia-no-seculo-xxi>. Acesso 
em: 04 mar. 2019. 
222 MANSOLDO, Mary. Tendência mundial da política criminal: a vítima de delito e a reparação de 
danos. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 107, dez 2012. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12536>. Acesso em: 13 mar. 2019. 
223 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. A Criminologia do século XXI. 2012. Disponível em: 
<https://eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/121937415/a-criminologia-no-seculo-xxi>. Acesso 
em: 04 mar. 2019. 
224 TAVARES, Oswaldo Hamílton. A Escola Positiva e sua influência na Legislação Penal 
Brasileira. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/994a24.pdf>. Acesso em: 12 
mar. 2019. 
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estar da Sociedade.225 

A Escola Positivista é referida como emblemática para representar a fase 

da neutralização da Vítima,226 na medida em que, como se vê, embora tenha 

ampliado o enfoque dos estudos criminológicos, perde a oportunidade de atribuir 

enfoque à Vítima e apenas reforça a sua posição escamoteada na Persecução 

Criminal.227  

No Sistema de Justiça Criminal, inclusive, refere-se que a Escola 

Positivista possui grande influência sobre o CP. A maior evidência disto estaria na 

disposição do antigo art. 74, I, do CP (vigente art. 91, I, do CP), que elenca como um 

dos efeitos da condenação o de tornar certa a Obrigação de indenizar o Dano 

causado pelo Crime, pois “[...] graças aos esforços dos positivistas, a reparação do 

dano perdeu o seu caráter exclusivamente privado. É hoje um instituto de Direito 

Penal” que constitui, inclusive, um instrumento de luta contra a Criminalidade.228 

Esse giro paradigmático que passa a encarar a Indenização como um 

instrumento de luta contra a Criminalidade, embora seja um positivo avanço, não 

nasce de um enfoque preocupado com a Vítima. Para os positivistas há uma 

importante e fundamental diferença entre as Reparações civis e aquelas que 

derivam da prática delituosa, “[...] pois nestas, ao contrário daquelas, existe 

interesse público na total restauração da ordem violada pelo crime, na qual se inclui 

além da punição do autor o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima”.229 

Mesmo trazendo a Reparação do Dano ao rol de instrumentos de luta 

contra a Criminalidade, o CP silenciou quanto a outras disposições que poderiam 

                                            
225 HABERMANN, Josiane C. Albertini. Ciência Criminologia. Revista de Direito, Florianópolis, v. 13, 
n. 17, p.19-36, 2010. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/1893-
7266-1-pb_0.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
226 AMARAL, Cláudio do Prado. Despenalização pela reparação dos danos – a terceira via. São 
Paulo: JH Mizuno. 2005. p. 122.  
227 A Persecução Criminal é hoje “[...] o caminho que percorre o Estado-Administração para satisfazer 
a pretensão punitiva, que nasce no exato instante da perpetração da infração penal”. BONFIM, 
Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.163. Adiante, na 
página 225, da Seção 3.1.2, do Capítulo 3 da presente Tese de Doutorado, propõe-se a ampliação do 
seu conceito, para inclusão da função de apuração da pretensão obrigacional na atividade do Estado. 
228 TAVARES, Oswaldo Hamílton. A Escola Positiva e sua influência na Legislação Penal 
Brasileira. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/994a24.pdf>. Acesso em: 12 
mar. 2019. 
229FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1995. p. 17. 



 
     61 

 

enaltecer a conotação pública atribuída ao Instituto e, ao mesmo tempo, a 

importância de recomposição dos prejuízos materiais e imateriais suportados pela 

Vítima. E no que diz respeito aos instrumentos processuais, conforme será exposto 

a seguir, somente quase 7 (sete) décadas após o Código de Processo Penal,230 que 

“[...] é o conjunto de regras jurídicas que disciplinam a persecução penal em sentido 

amplo, da investigação até a decisão final do processo”,231 seria alterado para 

reforçar a importância do Instituto da Reparação e determinar que o juiz passasse a 

fixar na sentença penal condenatória um valor mínimo para Reparação dos Danos. 

Isso revela que o Estado, às avessas de um discurso que prometia uma maior 

resposta à questão criminal, apenas centralizou um maior poder decisório.  

Antes, na Ordem Jurídica Brasileira, o Código Criminal do Império do 

Brazil de 1830 dispunha em capítulo próprio (arts. 21 a 32) sobre a satisfação dos 

Danos causados pelo Crime. Havia disposição, que vige até os dias atuais, e hoje já 

com força de Norma constitucional (inciso XLV do art. 5º da CRFB/1988), acerca da 

transmissão da Obrigação de indenizar aos herdeiros do Agente Ofensor até o limite 

de sua herança (art. 29). Havia, também, disposição que hoje é vedada pela 

CRFB/1988 (alínea “c” do inciso XLVI do art. 5º, que estabelece a vedação de penas 

de trabalhos forçados) que, à época, previa pena de prisão com trabalho pelo tempo 

necessário para o ganho da quantia suficiente à satisfação do Dano (art. 32).232 

O Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832, por sua 

vez, atribuía nítido Interesse Público à Reparação ao instituir como elemento da 

queixa e da denúncia o valor provável do Dano sofrido (§ 2° do art. 79) e estabelecer 

como questionamento necessário ao conselho de jurados, na ocasião de julgamento 

de Crimes de competência do Tribunal do Júri: “Art. 269. [...] § 5° Se há lugar á 

indemnização?”.233 

                                            
230O Código de Processo Penal será doravante denominado na presente Tese de Doutorado como 
CPP. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019.  
231 MARCÃO, Renato. Curso de Processo Penal. 4. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 62. 
232BRASIL. Código Criminal do Império do Brazil, de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o 
Código Criminal. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em: 30 jul. 
2019. 
233 BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832. Promulga o Código do Processo Criminal de primeira 
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As disposições imperiais foram revogadas a partir da edição da Lei n. 

261, de 3 de dezembro de 1841,234 que estabeleceu a independência das ações civil 

e criminal e o efeito da coisa julgada criminal no cível acerca da existência do fato e 

da sua autoria (art. 68), sacramentando, pois, o confisco do delito do alcance da 

Vítima, ou, como se preferir, o confisco da Vítima e de sua pretensão de satisfação 

dos Danos do processo criminal, onde passa a atuar somente como elemento de 

prova para a satisfação da pretensão punitiva. Nos dizeres de FERNANDES essa 

Lei veio a: 

[...] estabelecer o sistema que se mantém no Brasil até hoje: prevê-
se a independência das ações civil e penal, mas é dada força de 
coisa julgada civil à sentença penal, estabelecendo-se que a decisão 
sobre a existência do fato e sobre a autoria não pode mais ser 
discutida no cível.235 

As disposições vigeram em período que retratava outra realidade 

histórica, mas é inegável que eram manifestação de uma Ordem Jurídica que 

entonava o Interesse Público na Reparação de Danos e, certamente, refletia para a 

Sociedade uma percepção mais apurada acerca da responsabilidade que decorre da 

prática delitiva.  

A responsabilidade referida, a cargo do Agente Ofensor, é hoje tratada no 

contexto da responsabilidade civil, o que inclusive permite a propositura da ação civil 

ex delicto autônoma ou, ainda, a execução da sentença penal condenatória, 

considerada título executivo judicial a ser cumprido perante o Juízo Cível (art. 515 do 

Código de Processo Civil).236 Em referência ao inciso I do art. 91 do CP, leciona-se 

que a sentença penal condenatória aplica a sanção de natureza penal e, ainda, 

funciona como decisão declaratória acerca da ocorrência do Crime, violador do 

Direito de outrem, em decorrência de o dispositivo estabelecer como efeito da 

                                                                                                                                        
instancia com disposição provisória á cerca da administração da Justiça Civil. Portal da Presidência 
da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-29-11-1832.htm>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
Legislação sem numeração, referida no original como a “Lei de 29 de novembro de 1832”.  
234BRASIL. Lei nº 261, de 03 de dezembro de 1841. Reformando o Código do Processo Criminal. 
Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM261.htm>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
235FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1995. p. 162. 
236 O Código de Processo Civil será doravante denominado na presente Tese de Doutorado como 
CPC.  BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
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condenação a certeza da Obrigação de indenizar os Danos causados pelo Crime.237 

GONÇALVES explica que a responsabilidade civil é parte integrante do 

direito obrigacional, pois “[...] a principal consequência da prática de um ato ilícito é a 

obrigação que acarreta, para o seu autor, de reparar o dano, obrigação esta de 

natureza pessoal, que se resolve em perdas e danos”. Segundo as lições desse 

Autor, a Obrigação “[...] é sempre um dever jurídico originário”, enquanto que a 

Responsabilidade “[...] é um dever jurídico sucessivo, consequente à violação do 

primeiro”.238 Ainda, em seus dizeres: 

As obrigações derivadas dos “atos ilícitos” são as que constituem por 
meio de ações ou omissões culposas ou dolosas do agente, 
praticadas com infração a um dever de conduta e das quais resulta 
dano para outrem. A obrigação que, em consequência, surge, é a de 
indenizar ou ressarcir o prejuízo causado.239 

Considera-se que o Crime é, além de uma infração à Norma penal, uma 

violação aos Direitos da Vítima, existindo um Interesse Público na Reparação e/ou 

Indenização dos Danos. Assume-se, a partir disso e das lições anteriores, que a 

responsabilidade do Agente Ofensor - a ser mencionada no desenvolvimento desta 

Tese - é a Responsabilidade Integral, o conjunto das consequências jurídicas, de 

responsabilidade do Agente Ofensor resultantes da prática do Crime, incluídos os 

Deveres quanto ao cumprimento da pena e da satisfação das Obrigações Criminais 

em proveito da Vítima.240 

Sobre o tema, PIRES241 leciona que nos deparamos com uma grandiosa 

capacidade de decisão por parte do Estado, mas não de solução, pairando sobre o 

sequestro do conflito dúvida sobre a eficácia da prometida proteção que antes 

procurou lhe justificar. Em seu entendimento o Estado valida o seu “[...] poder 

punitivo (então transformado em ius puniendi – direito de punir) ” e busca incutir a 

ideia de que sem a sua interferência haveria o caos, contudo, “[...] poder de decisão 
                                            
237 MOREIRA, Rômulo de Andrade. Responsabilidade Civil decorrente do Crime. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDC_08_21.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019.  
238 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 13. ed. 4. vol. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 21. 
239 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 13. ed. 4. vol. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 22. 
240Conceito operacional por composição da Doutoranda.  
241 PIRES, Guilherme Moreira. Poder Punitivo e Direito Penal: sequestro do conflito, do tempo e 
do ser.2015. Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/poder-punitivo-e-direito-penal-
sequestro-do-conflito-do-tempo-e-do-ser-por-guilherme-moreira-pires>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
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não se confunde com capacidade de solução ou minimização de danos” e também 

não deve ser equiparado à ideia de Justiça.242 

CHAVES JUNIOR e OLDONI243 retratam uma crise da ideologia do 

tratamento ressocializador, o qual refere a prisão como “[...] único meio para o 

controle das relações sociais e eliminação da criminalidade”. Em sua concepção, a 

prisão “[...] para muitos detentos marginalmente implicados em atividades ilícitas, é 

uma escola de formação, e até mesmo de ‘profissionalização’, na carreira do crime”, 

o que implicaria a proposição, por parte de certos autores, de uma “[...] 

desconstrução do modelo atual e a implementação de um novo modelo de política 

criminal, estruturado, sobretudo, como política de transformação social e 

institucional, para a construção da igualdade, da democracia”.244 

MATHIESEN tece severas críticas à lógica do Sistema de Justiça Criminal 

e, embora seja adepto de uma Criminologia Crítica que sugere a abolição dos 

sistemas de punição, o que aqui não é o foco desta Tese de Doutorado, traça 

interessante consideração a respeito de que “[...] as vítimas não recebem 

absolutamente nada no sistema atual” e sugere uma completa mudança no Sistema 

de Justiça Criminal. Objetivando o desmantelamento da atual realidade, esse Autor 

propõe o aumento de apoio à Vítima de acordo com a gravidade do Crime 

suportado, ao invés da atual lógica que prevê o aumento da punição do Agente 

Ofensor de acordo com a gravidade do Crime.245 

A monopolização do ius puniendi por parte do Estado, pois, faz com que o 

Crime passe a ser visto como uma ofensa à Sociedade e ao Estado, e não mais 

como uma ofensa pessoal à Vítima. A fase de neutralização encontra o seu ápice 

                                            
242 PIRES, Guilherme Moreira. Poder Punitivo e Direito Penal: sequestro do conflito, do tempo e 
do ser.2015. Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/poder-punitivo-e-direito-penal-
sequestro-do-conflito-do-tempo-e-do-ser-por-guilherme-moreira-pires>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
(em itálico no original). 
243 CHAVES JUNIOR, Airto; OLDONI, Fabiano. Para que(m) serve o direito penal?:uma análise 
criminológica da seletividade dos segmentos de controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 
201-202. 
244 CHAVES JUNIOR, Airto; OLDONI, Fabiano. Para que(m) serve o direito penal?:uma análise 
criminológica da seletividade dos segmentos de controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 
203. 
245 MATHIESEN, Thomas. A caminho do século XXI: abolição, um sonho impossível? Revista 
Semestral Autogestionária do Nu-Sol (Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP, São Paulo, n. 4, p. 80-111, 2003. 
Semestral. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/verve/article/view/4964/3512>. Acesso em: 15 
mar. 2019. 
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quando surge uma Criminologia que, apesar de atribuir enfoque ao Agente Ofensor 

e estudar o Crime sob uma nova lente, nenhuma preocupação científica revela para 

com a Vítima, exercendo influência na construção do atual Sistema de Justiça 

Criminal. 

BERISTAIN leciona que o modelo de Justiça retributiva procura evitar os 

excessos de uma reação incontrolada do Crime. Mas, defende o Autor, “[...] mantém 

a disposição básica primitiva de inimizade das vítimas (e de todos) contra o 

delinquente”, ritualizando a sua relação adversária. Nos dizeres do Autor: “Despreza-

se a vítima para que o Estado ocupe seu lugar, para que o direito penal se converta 

em um instrumento de poder”.246  

No atual Sistema de Justiça Criminal, pois, enquanto que o Agente 

Ofensor recebe “[...] um aparato judicial ao seu favor, com garantias penais, 

constitucionais, processuais, etc.”, resta para a Vítima o limitado posto de narradora 

dos fatos e sofre ela os efeitos da Vitimização Secundária,247 atuando, pois, como 

mero objeto de prova na Persecução Criminal, em total contraposição à Norma 

constitucional que veda o tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, da 

CRFB/1988).248 

Preocupações assim que iniciaram a fase de redescobrimento da Vítima, 

associada à segunda fase da etapa clássica ou positivista da Vitimologia, a partir da 

década de 60 (sessenta) do século passado. Em um primeiro momento, na primeira 

fase dessa etapa, a Vitimologia possuía a conotação de um modelo estigmatizador, 

que procurava, sem qualquer objetividade científica, culpar a própria Vítima, 

discorrendo sobre sua própria cooperação para a ocorrência do Crime. Contudo, na 

segunda fase, a Vitimologia passa a postular “[...] significação reivindicativa e 

promocional dos direitos da vítima”, ligada aos postulados da solidariedade cívica e 

dos Direitos Fundamentais.249 

                                            
246 BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 184. 
247 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e Paradigma Punitivo. Curitiba: Juruá, 2009. 
110-111. 
248 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 será doravante denominada na presente 
Tese de Doutorado como CRFB/1988. 
249 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform. atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 75. 
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Considerada “[...] filha da Criminologia”, a Vitimologia deriva desta muito 

mais do que o próprio Direito Penal, porque enquanto este preocupa-se com a 

penalidade, como repreensão e sanção ao Agente Ofensor, a Vitimologia é voltada à 

Reparação, como forma de assistência à Vítima.250 Por isso mesmo que é 

reconhecida como ciência que se destina a estudar “[...] a personalidade da vítima, 

sob os pontos de vista psicológico e sociológico na busca do diagnóstico e da 

terapêutica do crime e da proteção individual da vítima”.251 

Sua origem remonta ao período pós-Segunda Grande Guerra Mundial, 

em particular como “[...] resposta dos judeus ao holocausto hitleriano/germano, 

ajudados pela reparação positiva do povo alemão, a partir de 1945”, e se indica o 

ano de 1979 como o ano oficial de seu nascimento científico e mundial, por ocasião 

do Terceiro Simpósio Internacional de Vitimologia, quando então foi fundada a 

Sociedade Mundial de Vitimologia, organização voltada à propagação da pesquisa 

vitimológica.252 

No Brasil, foi fundada em 28 de julho de 1984 a Sociedade Brasileira de 

Vitimologia, uma entidade filiada à Sociedade Mundial de Vitimologia, formada por 

juristas interessados no conhecimento do tema.253 Esses mesmos juristas definem a 

Vitimologia como um campo multidisciplinar que repousa em um tripé, constituído 

por: estudo e pesquisa; mudança da legislação; e assistência e proteção à Vítima.254 

GARLAND255 leciona que houve um retorno da Vítima nas últimas três 

décadas, principalmente no seio político que defende sua proteção, a oitiva de seus 

clamores, a honra de sua memória, a expressão de sua raiva e o tratamento de seus 

medos. Nas palavras do respectivo Autor, “[...] não é mais suficiente subsumir o 

interesse individual da vítima à noção de paz pública: a paz pública deve ser 

                                            
250 BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 88.  
251 FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 546. 
252 BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 83.  
253Informação extraída do sítio eletrônico destinado à referida entidade. Disponível em: 
<http://sbvitimologia.blogspot.com/2012/03/carta-da-vitima.html>. Acesso em: 21 ago. 2018. 
254 KOSOVSKI, Ester. Vitimologia e Direitos Humanos: uma boa parceira. Revista da Faculdade de 
Direito de Campos, Rio de Janeiro, ano IV, n. 4, e ano V, n. 5., p.123-140, 2004. Disponível em: 
<http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista04e05/Docente/08.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2018. 
255 GARLAND, David. A Cultura do Controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. 
Rio de Janeiro: Revan, 2008. p 54-56.  
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individualizada, cindida em pedaços individuais”, levando em conta as esperas 

individuais da Vítima.256 

Esse movimento em prol da Vítima culminou em alterações legislativas 

nos Sistemas de Justiça Criminais em todo o mundo. Sobre o tema, CALHAU 

explica que há um reconhecimento por parte dos Estados acerca da importância da 

Vítima e da ligação do tema à questão da Cidadania. Em seus dizeres:  

No conceito moderno de cidadania o cidadão não é apenas o 
possuidor de direitos, mas também o cumpridor dos deveres cívicos. 
Por isso a verdadeira cidadania requer simultaneidade no gozo dos 
direitos e no cumprimento dos deveres, uns e outros inerentes à 
participação na vida da sociedade política. Uma sociedade que não 
protege e não presta assistência às vítimas de seus crimes não 
obtém níveis de cidadania dignos para o momento histórico em que a 
humanidade se encontra.257 

CALHAU afirma, ainda, que a legislação penal estrangeira, 

especificamente da Alemanha, Grécia, Portugal e Itália, utiliza a Reparação à Vítima 

como meio de “[...] descriminalizar infrações penais, reduzir as sanções ou substituí-

las por outras menos graves, simplificar ou evitar o processo penal e reduzir a carga 

do sistema judiciário e penitenciário”.258 

Entre os mencionados países, há destaque para Portugal, em cuja 

legislação o instituto da Reparação é considerado uma Obrigação civil que é 

perquirida somente no Juízo criminal, inexistindo a possibilidade de Indenização 

como medida autônoma. Já houve, inclusive, a admissão do arbitramento de ofício 

e, hoje, a legislação portuguesa exige a formulação de pedido e a apresentação de 

provas, com destaque para a possibilidade de o Ministério Público representar, 

nesse contexto, o interesse dos hipossuficientes.259 Percebe-se uma maior 

                                            
256 GARLAND, David. A Cultura do Controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. 
Rio de Janeiro: Revan, 2008. p 54-56.  
257 CALHAU, Lélio Braga. Vítima, Justiça Criminal e Cidadania: o tratamento da vítima como 
fundamento para uma efetiva cidadania. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/10414-10414-1-PB.htm>.  Acesso em: 14 
mar. 2019. 
258 CALHAU, Lélio Braga. Vítima, Justiça Criminal e Cidadania: o tratamento da vítima como 
fundamento para uma efetiva cidadania. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/10414-10414-1-PB.htm>.  Acesso em: 14 
mar. 2019. 
259 FREITAS, Marisa Helena D`arbo Alves de. Responsabilidade do Estado pelos Danos às 
Vítimas de Crimes. 2001. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Estadual Paulista, 
Franca, 2001. p. 171. Disponível em: 
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/101461/freitas_mhda_dr_fran.pdf?sequence=1>. 
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preocupação do Estado português com relação às necessidades imediatas da 

Vítima, inclusive, ao ter instituído a possibilidade de uma Reparação estadual de 

emergência, com caráter supletivo, das Vítimas de Crimes violentos, sub-rogando-se 

em seus Direitos de Reparação contra o Agente Ofensor e, ainda, estabelecendo 

casos de reembolso, por parte das Vítimas, de indenizações que tenham sido 

pagas.260 

Ao contrário de Portugal, a Alemanha trata a questão da Reparação à 

Vítima na esfera civilista, apesar de o Direito Penal dispor sobre medidas de 

assistência à Vítima e estímulos ao Agente Ofensor no que concerne à Reparação. 

Destaca-se a existência de uma legislação própria destinada à Indenização estatal 

decorrente dos Crimes dolosos.261 

Um progresso no que concerne ao Empoderamento normativo da Vítima 

é constatado, ainda, em outros países, a exemplo dos Estados Unidos e da Grã-

Bretanha. GARLAND262 leciona que, nos Estados Unidos, “[...] políticos concedem 

entrevistas coletivas para anunciar leis relativas às sentenças condenatórias, e são 

acompanhados nos palcos pelas famílias de vítimas”, ao mesmo tempo em que leis 

são aprovadas e batizadas com o nome de Vítimas. Já na Grã-Bretanha, Vítimas 

figuram como palestrantes em conferências políticas e “[...] estabeleceu-se um 

‘Estatuto da Vítima’, com amplo apoio dos maiores partidos”.  

                                                                                                                                        
Acesso em: 13 mar. 2019. 
260 A referida reparação estadual de emergência originou-se de autorização legislativa conferida ao 
Governo para o estabelecimento do regime de indenizações às Vítimas de Crimes. PORTUGAL. Lei 
nº 64, de 13 de agosto de 1991. Autorização legislativa ao Governo para estabelecimento de regime 
de indemnizações às vítimas de crimes. Disponível em: <https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/676038/details/normal?q=lei+64+13+agosto>. Acesso em: 14 mar. 2019. Regulamentada pelo 
Decreto Regulamentador n° 4/93. PORTUGAL. Decreto Regulamentador nº 4, de 30 de outubro de 
1993. Estabelece as condições em que o Estado indemnizará as vítimas de crimes violentos e 
determina que a concessão da indemnização é da competência do Ministro da Justiça. Disponível 
em: <https://app.parlamento.pt/violenciadomestica/conteudo/pdfs/legislacao/decreg41993.pdf>. 
Acesso em: 14 mar. 2019. Constituído o regime de proteção por meio do Decreto-Lei n. 423/91. 
PORTUGAL. Decreto-lei nº 423, de 30 de outubro de 1991. Estabelece o regime jurídico de protecção 
às vítimas de crimes violentos. Disponível em: <https://dre.pt/pesquisa/-
/search/322286/details/maximized>. Acesso em: 14 mar. 2019. 
261 FREITAS, Marisa Helena D`arbo Alves de. Responsabilidade do Estado pelos Danos às 
Vítimas de Crimes. 2001. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Estadual Paulista, 
Franca, 2001. p. 171-172. Disponível em: 
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/101461/freitas_mhda_dr_fran.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 13 mar. 2019. 
262 GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio 
de Janeiro: Revan, 2008. p. 55.  
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A postura política dos Estados Unidos tem, de fato, representado uma 

forte influência sobre a inclusão da Vítima no contexto normativo. No ano de 1997, 

por exemplo, o então presidente americano William Jefferson Clinton, em 

proclamação alusiva à instituição dos dias 13 a 19 de abril como a Semana Nacional 

dos Direitos das Vítimas de Crime, chegou a refletir sobre a importante participação 

da Vítima na construção de um aprimorado Sistema de Justiça Criminal. Segundo 

sua visão, esse Sistema deve levar em conta a existência de Direitos Fundamentais 

capazes de assegurar a participação da Vítima no processo criminal. Referia-se à 

informação à Vítima a respeito da evolução processual e acerca dos seus Direitos, 

além da oportunidade de serem ouvidas em momentos apropriados em todo o 

processo criminal. Na oportunidade, o então presidente se referiu, ainda, à 

necessidade de ser aprovada pelo Congresso Emenda Constitucional263 dos Direitos 

das Vítimas nos Estados Unidos, a fim de garantir que as Vítimas sejam postas no 

centro do Sistema de Justiça Criminal e “não do lado de fora olhando para 

dentro”.264 

Percebe-se uma forte tendência de valorização da Vítima, manifestada, 

por exemplo, em organizações públicas como: a Organização Nacional para 

Assistência das Vítimas (National Organization for Victim Assistance - NOVA); o Ato 

das Vítimas de Crime (Victims of Crime Act - VOCA), que institui um fundo 

assistencial para as Vítimas, ligado ao Tesouro Nacional; e ainda o Gabinete para as 

Vítimas de Crimes (Office for Victims of Crime - OVC), que supervisiona diversos 

programas governamentais que beneficiam a Vítima.265 

Reino Unido, Holanda, França e Canadá também são citados como 

países que incorporaram a preocupação com a Vítima, desta vez por meio da 

previsão de atendimento assistencial e da Indenização pública para as Vítimas de 

                                            
263 A Emenda Constitucional é um ato legislativo de alteração da Constituição de um Estado. Conceito 
Operacional por composição da Doutoranda.  
264 CLINTON, William J. National Crime Victims` Rights Week, 1997: By the President of the United 
States of America, a Proclamation. 1997. Disponível em: 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-111/pdf/STATUTE-111-Pg2891.pdf>. Acesso em: 14 
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265 CALHAU, Lélio Braga. Vítima, Justiça Criminal e Cidadania: o tratamento da vítima como 
fundamento para uma efetiva cidadania. Disponível em: 
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Crimes violentos.266 O Reino Unido é mencionado como o primeiro país a ter 

assumido a responsabilidade de indenizar as Vítimas de atos violentos, no ano de 

1961, e se destaca no que concerne à proteção à Vítima com a criação de uma 

Associação Nacional de ajuda às Vítimas (NAVSS), que conta com uma equipe 

multidisciplinar que coordena voluntários distribuídos pelo país. A Holanda, por sua 

vez, criou uma lei de compensação por parte dos Estados às Vítimas de Crimes 

violentos, em 1977, e mantém programas que constituem uma Associação Nacional 

de ajuda às Vítimas (L.O.S) financiada pelos Ministérios da Justiça, do Interior e dos 

Serviços Sociais.267 

A França ganha destaque por ter, de igual modo, criado uma legislação 

para compensação das Vítimas de Crimes violentos, já no ano 1985, compensação 

destinada aos familiares das Vítimas fatais e às pessoas que ficam incapacitadas 

após a ocorrência dos delitos violentos, quando desconhecido ou insolvente o 

Agente Ofensor.268 E o Canadá, por fim, também se destaca por ter criado, em 1984, 

o Centro Nacional de Documentação das Vítimas, o qual centraliza dados de 500 

programas de ajuda às Vítimas, direcionados a questões pontuais, como proteção 

das mulheres, crianças, Vítimas de abusos sexuais ou, ainda, a questões mais 

amplas, como assistência psicológica, financeira, preventiva e legal às Vítimas no 

geral.269 

As referências internacionais aqui registradas não são exaustivas e 

certamente existem outros avanços por todo o mundo, não apenas de iniciativa 

                                            
266 DE MIGUEL, Maria Encarnación. La assistência respecto a las victimas, coordenadas de l 
Departamento de Justicia. Eguzkilore. Cuardeno del Instituto Vasco de Criminologia, San 
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pública, mas também privada. Servem, contudo, para demonstrar uma tendência 

mundial de redescobrimento da Vítima nos Sistemas de Justiça Criminais. 

No que concerne ao Brasil, houve alterações pontuais. A Lei n° 

9.807/1999, por exemplo, instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a 

Testemunhas Ameaçadas.270 O objetivo da Lei ao instituir o PROVITA foi o de atribuir 

ao Estado a responsabilidade de prestar as medidas de proteção às Vítimas e às 

Testemunhas coagidas ou expostas a graves ameaças em razão de colaborarem 

com a investigação ou processo criminal. Trata-se de um considerável avanço no 

que concerne à tentativa de minoração dos efeitos negativos suportados por Vítimas 

e Testemunhas durante a Persecução Criminal, apesar de não refletir em medidas 

reparatórias ou que contextualizem a Vítima como Sujeito de Direitos, aquele a 

quem a Ordem Jurídica atribuiu o poder de agir contido no Direito, conferindo-lhe 

Direitos e Obrigações.271  

A Justiça Restaurativa tem sido apontada como um modelo de 

aproximação, entre a Vítima e o Agente Ofensor, em que a Vítima “[...] passa a ser o 

verdadeiro sujeito da relação conflituosa e onde para a solução do conflito, o 

diálogo, a informalidade, a desistitucionalização, a desborucratização e a reparação 

ou restauração do prejuízo, são a força motriz de sua existência”.272 Há que ser 

considerado, contudo, que em muitos casos o contato da Vítima com o Agente 

Ofensor é prejudicial, pois resultaria na ocorrência de sua vitimização secundária. 

Por isso, ainda não se trata de um modelo que sirva para solidificar, em definitivo, a 

efetividade dos Direitos da Vítima com relação a todos os tipos de Crime existentes, 

ao menos os de maior potencial ofensivo. Ressalta-se, também, que o modelo 

afasta o jus puniendi conferido ao Estado, o qual, nos moldes da presente defesa, 

                                            
270 O Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas será doravante 
denominado na presente Tese de Doutorado como PROVITA. 
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e no porvir: o diálogo democrático, sensível e humano com o direito. Revista Eletrônica Direito e 
Política. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 11, n. 
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ao lado das Obrigações Criminais, serve para concretizar a Responsabilidade 

Integral do Agente Ofensor, não sendo essa análise tema desta Pesquisa. 

A Lei n° 9.099/95273 é mencionada como o maior exemplo dessa “[...] 

tendência revitalizadora da vontade da Vítima”,274 por ter objetivado a Reparação 

dos Danos por meio da composição civil. Segundo a Lei, a Vítima renuncia ao 

Direito de queixa ou representação, contudo, a composição civil vale como título a 

ser executado no juízo cível (art. 74 da Lei nº 9.099/95), tratando-se de instituto que 

“[...] se preocupa com a vítima por si própria e não a vê como um simples “elemento” 

com aptidão de obstar o ius puniendi estatal”.275 Apesar de refletir um começo, não 

representa um avanço ideal, pois limita o alcance aos Crimes de menor potencial 

ofensivo e deixa de fora praticamente todos os Crimes contra o patrimônio, 

justamente aqueles que teriam maior necessidade de uma rápida Reparação e/ou 

Indenização. 

ROSA e MANDARINO lecionam que por mais que o seu surgimento tenha 

brotado como esperança na instauração de um sistema de diálogo entre a Vítima e o 

Agente Ofensor, a composição tem sido aplicada como meio de encerrar 

rapidamente o processo, sem a feição de preocupação com a participação de ambos 

na construção conjunta de uma composição, e sem que a Reparação seja 

compreendida como “[...] sanção capaz de restaurar o dano causado e prevenir 

delitos futuros”.276 É afastado o ius puniendi conferido ao Estado e reduzido o 

processo à composição civil sem que, em troca, seja incutida na consciência do 

Agente Ofensor a importância da composição, a dimensão dos reflexos de sua 

                                            
273 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em: 04 
mar. 2019. 
274 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e Paradigma Punitivo. Curitiba: Juruá, 2009. 
112. 
275 FILIPPO, Thiago Baldani Gomes de. A valorização da vítima e o valor mínimo de indenização em 
sentença penal condenatória. Revista da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, n. 1, p.169-
183, 2011. Ano 11. Disponível em: 
<https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=50177>. Acesso em: 13 mar. 2019. 
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conduta na esfera pessoal da Vítima e as próprias consequências penais 

decorrentes da prática delitiva. 

Antes da Lei n° 9.099/95, a Lei n° 7.209/1984,277 que alterou 

substancialmente o CP, reafirmou o efeito de tornar certa a Obrigação de indenizar o 

Dano causado pelo Crime entre os efeitos genéricos e específicos da condenação 

penal, disposição que sobrevivia sem vida desde o nascimento do CP (art. 91, I). 

Mas, somente por meio da Lei n° 11.719/2008278 que o CPP passou a reforçar os 

efeitos da sentença penal condenatória, ao prever a possibilidade jurídica de o juiz 

fixar na prolação da sentença penal condenatória o valor mínimo para Reparação 

dos Danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido 

(art. 387, IV, do CPP). Destaco, igualmente, que apesar do avanço, o comando legal 

conferiu ao Juízo apenas uma possibilidade, ficando a Vítima à mercê de outros 

fatores e requisitos processuais necessários não delineados pela legislação. 

É um avanço legislativo que não se tornou eficiente, mormente porque os 

membros do Ministério Público e os assistentes de acusação deixam de invocar a 

hipótese legal e, tragicamente, “[...] sem pedido na inicial, produção probatória ou 

contraditório, é vedado ao juiz arbitrar o valor, por ausência do devido processo legal 

substancial”.279 Não raro, a inércia por parte do Ministério Público nesse sentido é 

fundamentada na tese de sua suposta ilegitimidade, que parte da premissa de que a 

Reparação possui natureza patrimonial individual e não se enquadraria nas 

hipóteses de sua atuação, prescrita no art. 127 da CRFB/1988. Sobre isso, para 

RANGEL: “O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e nesta não consta (e 

                                            
277 BRASIL. Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
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1988/L7209.htm#art91>. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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nem poderá constar por falta de legitimidade do Ministério Público para postular, em 

nome do particular lesado, interesses patrimoniais) pedido de indenização”.280 

É importante observar que, sobre a temática dos parâmetros de atuação 

do Ministério Público, ALBERTON281 leciona que a regra para identificação de um 

interesse indisponível no Direito é a sua livre disposição. Em suas palavras, a 

indisponibilidade se justifica na necessidade de defesa de “[...] superiores razões de 

ordem pública” que sob os vieses jurídico, ético e político transcendem o seu titular e 

permitem concluir que sua manutenção “[...] se insere no contexto dos valores que 

informam a proposta política da própria sociedade, a destacar a paz e a justiça 

social”. Uma vez identificado o interesse indisponível caberia ao Ministério Público 

atuar para impedir que se opere sua disposição, constituindo sua motivação para 

atuação não o patrocínio de um interesse privado, mas a “[...] salvaguarda do 

interesse público consistente na manutenção do interesse no domínio de seu titular”. 

Sobre o Interesse Público, JUSTEN FILHO leciona que ele não se 

confunde com o interesse do Estado, de seu aparato administrativo ou do agente 

público. Em suas palavras: 

É imperioso tomar consciência de que um interesse é reconhecido 
como público porque é indisponível, porque não pode ser colocado 
em risco, porque suas características exigem a sua promoção de 
modo imperioso. Isto significa reconhecer que a atividade 
administrativa do Estado Democrático de Direito subordina-se a um 
critério fundamental que é anterior à supremacia de algum interesse 
público. Trata-se da supremacia e indisponibilidade dos direitos 
fundamentais. Devem eles ser promovidos e realizados de modo 
inafastável, daí surgindo a proteção de certos interesses – cuja 
titularidade é atribuída ao Estado. Ou seja, um interesse é público 
porque, vinculando-se aos direitos fundamentais, deve 
obrigatoriamente ser realizado. Portanto, o interesse é indisponível e 
supremo antes mesmo de ser público. Mais ainda, ele apenas é 
transformado em público porque já era (e sempre foi) supremo e 
indisponível.282 

                                            
280 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. p. 617. 
281 ALBERTON, José Galvani. Parâmetros da atuação do Ministério Público no Processo Civil 
em face da Nova Ordem Constitucional. Disponível em: 
<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15816-15817-1-PB.pdf>. Acesso em: 12 mar. 
2019. 
282 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito Administrativo Reescrito: problemas do passado e temais 
atuais. Disponível em: <http://justenfilho.com.br/wp-content/uploads/2008/12/O%20Direito.pdf>. 
Acesso em: 30 jul. 2019. 
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O Interesse Público, para fins da presente Tese de Doutorado, significa o 

interesse da Sociedade que, vinculado aos Direitos Fundamentais, atrai a 

indisponibilidade dos bens jurídicos por eles protegidos e a Responsabilidade Estatal 

Protetiva.283 

E urge salientar a evidente vinculação entre a Reparação, a Indenização 

e o respeito à Dignidade da Vítima, a ponto que se possa afirmar que a manutenção 

da hipótese reparatória ao alcance da Vítima constitui interesse eminentemente 

público, sobretudo, ao ser considerada, a Reparação, um instrumento de luta contra 

a Criminalidade.284 Logo, a proposta da inserção da Reparação de Danos e a 

Indenização como Direitos Fundamentais da Vítima, contribui para reforçar o 

entendimento de que ela se refere a um interesse individual indisponível, cuja 

disposição contraria o Interesse Público e deve, por oportuno, ser evitada, por meio 

da atuação do Ministério Público, integrando o rol de suas competências funcionais, 

como mister laborativo no exercício de defesa da Ordem Social.285 

Pouco tempo após a inovação legal, prevendo os problemas de ordem 

processual que poderiam advir da aplicação do art. 387, IV, do CPP, SILVA286 

chegou a defender a necessidade de alteração legislativa consistente nas previsões 

de que o pedido de Reparação fosse formulado pelo Ministério Público, na denúncia, 

ou pelo Advogado constituído mediante processo de adesão, respeitado o 

contraditório e a ampla defesa, além da necessidade de opção da Vítima pela esfera 

penal ou civil, o que não obstaria posterior liquidação de crédito complementar na 

                                            
283 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas lições de JUSTEN FILHO, 
Marçal. O Direito Administrativo Reescrito: problemas do passado e temais atuais. Disponível em: 
<http://justenfilho.com.br/wp-content/uploads/2008/12/O%20Direito.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019, e 
no Conceito Operacional de Responsabilidade Estatal Protetiva formulado na presente Tese de 
Doutorado. 
284 TAVARES, Oswaldo Hamílton. A Escola Positiva e sua influência na Legislação Penal 
Brasileira. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/994a24.pdf>. Acesso em: 12 
mar. 2019. 
285 Nesta Tese a opção é pela utilização da expressão “Ordem Social”, o mesmo que “Ordem Pública” 
que, conforme delimitado adiante, na página 219 da Seção 3.1.2 do Capítulo 3 da presente Tese de 
Doutorado, é o: “[...] conjunto móvel de interesses essenciais de uma nação [...] reflexo de seus 
costumes e suas tradições, de suas ideias políticas, econômicas, morais, religiosas, jurídicas em 
determinada época”. CASTRO, Almícar de. Ordem Social. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 11, p. 27-47, 1959. Anual. Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/641/606>. Acesso em: 01 abr. 2019. 
286 SILVA, Roberto de Abreu e. A Sentença Criminal Condenatória e a Reparação de Danos. Revista 
da Emerj, Rio de Janeiro, v. 13, n. 50, p.129-154, 2010. Quadrimestral. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista50/Revista50_129.pdf>. Acesso em: 
12 mar. 2019. 
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esfera civil, fosse o caso de eleição da via processual penal. Defendeu-se, também, 

a possibilidade de fixação ex officio do valor mínimo a ser reparado, porquanto, 

desde o surgimento do CP, a sentença penal condenatória é revestida da certeza da 

Obrigação do ofendido de reparar os Danos, objetivando a nova disposição 

processual, tão e somente, afastar a necessidade da fase de liquidação da sentença 

penal, admitindo-se a alternativa de imediato intento de execução no juízo cível.287 

Seja como for, a legislação permanece hígida e hoje já é assente na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça288 que a possibilidade de cumulação 

das pretensões acusatória e reparatória no mesmo comando sentencial “[...] não 

dispensa a existência de expresso pedido formulado pelo ofendido, dada a natureza 

privada e exclusiva da vítima daquela pretensão” e, ainda, não afasta a necessária 

participação do réu, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.289 

Em importante avanço, no julgamento do Recurso Especial n. 

1.643.051/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o 

entendimento que, nos casos de Violência doméstica contra a mulher praticados no 

seio doméstico e familiar, é possível a fixação de um valor mínimo de Indenização a 

título de Danos morais sem a necessidade de instrução probatória e a especificação 

da quantia requerida, o que não dispensa, contudo, a necessidade de pedido 

expresso da acusação ou da parte ofendida.290 Além de levar em conta a Dignidade 

Humana, a Igualdade, a vedação a qualquer discriminação atentatória dos Direitos e 

das Liberdades Fundamentais, bem como a progressiva tarefa do Estado de 

assegurar nas relações familiares a coibição da Violência, dentre outros 

fundamentos, foi consignado:  

                                            
287 FILIPPO, Thiago Baldani Gomes de. A valorização da vítima e o valor mínimo de indenização em 
sentença penal condenatória. Revista da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, n. 1, p.169-
183, 2011. Ano 11. Disponível em: 
<https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=50177>. Acesso em: 13 mar. 2019. 
288 O Superior Tribunal de Justiça será doravante denominado nesta Tese de Doutorado como STJ. 
289 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 
1.671.240/PR. Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, DF, 11 de março de 2019. 
Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=1.671.240&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=t
ipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 11 mar. 2019. 
290 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.643.051/MS. Relator: Ministro 
Rogerio Schietti Cruz. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2017. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=1&tt=T>. Acesso em: 10 
mar. 2019. 
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[...] 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução 
probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da 
diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa 
empregada pelo agressor já está atribuída de desonra, descrédito e 
menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 

O Agente Ofensor deve, por evidente, participar do processo de apuração 

da condenação reparatória que poderá ser arbitrada em seu desfavor, até porque 

inviolável o Direito Fundamental ao processo justo, que decorre do art. 5°, inciso LIV, 

da CRFB/1988 e que consiste em “[...] condição necessária e indispensável para a 

obtenção de decisões justas e para a viabilização da unidade do direito”.291 

Contudo, a legislação é incompleta e, ao lado da jurisprudência, 

demonstra que a Reparação dos Danos e a Indenização ainda não são vistas como 

elementos essenciais a serem observados na Persecução Criminal, com 

possibilidade de promover a consciência na percepção do Agente Ofensor quanto 

aos efeitos negativos da prática delitiva, desmotivando a reincidência. Não há, ainda, 

a compreensão de que existe um Interesse Público quanto às possibilidades 

reparatórias e/ou indenizatórias, além do interesse privado da própria Vítima. 

Diante dessa realidade, recentemente o Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ292 editou a Resolução nº 253/2018293, em consideração ao disposto na 

Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade 

e de Abuso de Poder294, à ausência de legislação específica e Política Pública que 

organize a atenção integral à Vítima, e, especialmente, à necessidade de o Poder 

Judiciário sistematizar os esforços empreendidos no acolhimento, orientação, 

encaminhamento e Reparação às Vítimas. A resolução traz como Dever das 

                                            
291 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 798. 
292 “O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho 
do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência 
administrativa e processual. Missão: desenvolver políticas judiciárias que promovam a efetividade e a 
unidade do Poder Judiciário, orientadas para os valores de justiça e paz social. ” Doravante 
denominado de CNJ nesta Tese de Doutorado. Disponível em http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-
somos-visitas-e-contatos Acesso em: 07 ago. 2019.  
293 BRASIL. Resolução nº 253, de 04 de setembro de 2018. Define a política institucional do Poder 
Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. Portal do Conselho Nacional 
de Justiça: Atos Normativos. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://cnj.jus.br/atos-
normativos?documento=2668>. Acesso em: 06 ago. 2019. 
294BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Normas e Princípios das Nações 
Unidas sobre prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Secretaria Nacional de Justiça (Org.). 
Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2009. p. 274-292. Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2019. 
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autoridades judiciais a determinação de diligências necessárias para conferência de 

efetividade ao disposto no art. 387, IV, do CPP, para fixar em sentença o valor 

mínimo para Reparação dos Danos causados pela infração.  

Há, sem dúvida, uma busca recente para uma maior visibilidade da 

Vítima295, confiscada da Persecução Criminal assim que lhe fora confiscado o 

conflito, conforme o exposto por ZAFFARONI.296 Contudo, como reflexo do atual 

cenário constitucional brasileiro, que mantém desprotegida a Dignidade da Vítima, 

percebe-se que o Estado, em sua busca pela solução do conflito jurídico-penal, 

deixa os interesses da Vítima em um segundo plano normativo. Nota-se que as 

Normas existentes se preocupam com as garantias a serem observadas ao Agente 

Ofensor, como também ao caráter retributivo da Pena, esquecendo-se da tão 

necessária função reparatória, e atribuindo à Vítima, estritamente, a sua servidão 

enquanto prova processual.297 

O tripé que sustenta a Vitimologia, com vistas à mudança na legislação, 

assistência e proteção da Vítima,298 não habita completamente a esfera da 

concretude. Idêntica constatação se faz com relação ao objeto da própria Ciência 

Jurídica que, conforme visto, objetiva prescrever um Direito modelado para a 

consecução da Justiça para todos.299 

Compete-nos, ainda, “[...] abrir uma porta muito larga para que a 

cidadania tome parte ativa – não somente subsidiária – no controle social e, 

especialmente, na assistência às vítimas do delito”.300 Isto se relaciona 

especificamente com a atual concepção de Cidadania, que já não se refere somente 

a Direitos políticos, mas, também, aos Direitos que permitem ao Cidadão 

                                            
295 ALVAREZ, Marcos César (Coord). A Vítima no Processo Penal Brasileiro. São Paulo/Brasília: 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 2010. Série Pensando o Direito. p. 13-14. 
296 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 2. ed. p. 
30.  
297 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform. atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 71. 
298 KOSOVSKI, Ester. Vitimologia e Direitos Humanos: uma boa parceira. Revista da Faculdade de 
Direito de Campos, Rio de Janeiro, ano IV, n. 4, e ano V, n. 5., p.123-140, 2004. Disponível em: 
<http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista04e05/Docente/08.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2018. 
299 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 78. 
300 BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 111.  
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desenvolver todas as suas potencialidades301, a qual pode ser conceituada como a 

“[...] qualidade daquele que é titular de direitos fundamentais, vinculados à dignidade 

da pessoa humana”.302 Esta atual concepção simboliza, para DALLARI, a 

restauração da “[...] busca de uma sociedade sem discriminações, na qual os 

direitos e deveres fundamentais deverão ser iguais para todos”.303 Nos dizeres de 

SALES, o Cidadão passou a ser entendido, no século XX, como um ser que “[...] que 

está sob a soberania de um Estado e recebe deste a garantia dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais e, consequentemente, passa a ter 

deveres”.304 

Para DALLARI, o termo Cidadania expressa uma “[...] situação jurídica, 

indicando um conjunto de direitos e de deveres jurídicos”, e Cidadão “[...] é o 

indivíduo vinculado à ordem jurídica de um Estado”, cuja vinculação é estabelecida 

pelo local de nascimento, pela descendência ou por outros fatores a depender das 

leis de cada Estado.305 Ela significa condição que “[...] implica direitos e deveres que 

acompanham o indivíduo mesmo quando se ache fora do território do Estado”.306 A 

partir das considerações assume-se, para fins da presente Tese, que a Cidadania é 

a situação jurídica de vínculo com a Ordem Jurídica do Estado, que confere à 

pessoa um conjunto de Direitos, inclusive Fundamentais, e também Deveres, ligados 

à participação política e à preservação da Dignidade Humana.307 Cidadão é, pois, a 

pessoa que possui vínculo jurídico com o Estado, que lhe atribui um conjunto de 

Direitos e Deveres, políticos e, também, ligados à preservação de sua Dignidade 

                                            
301 LIMA, Maria Eliene; MENEZES JUNIOR, Antônio da Silva; BRZEZINSKI, Iria. Cidadania: sentidos 
e significados. Disponível em: <http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/24065_12317.pdf>. 
Acesso em: 12 set. 2018. 
302 KIM, Richard Pae. O conteúdo Jurídico de Cidadania na Constituição Federal do Brasil. In: 
MORAES, Alexandre de; KIM, Richard Pae. (Orgs.) Cidadania: O novo conceito jurídico e sua 
relação com os direitos fundamentais individuais e coletivos. São Paulo: Atlas, 2013. Cap. 2. p. 17-41. 
303DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 6 
304 SALES, Camila Maria Risso. Direitos Humanos das mulheres: cidadania e emancipação. Revista 
Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da 
UNIVALI, Itajaí, v. 13, n. 3, 3º quadrimestre de 2018. Disponível em: <www.univali.br/direitoepolitica>. 
Acesso em: 29 jul. 2019.  
305 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 15. 
306 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2016. p.  
104. 
307Conceito operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 6/15; DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2016. p.  104 e KIM, Richard 
Pae. O conteúdo Jurídico de Cidadania na Constituição Federal do Brasil. In: MORAES, 
Alexandre de; KIM, Richard Pae. (Orgs.) Cidadania: O novo conceito jurídico e sua relação com os 
direitos fundamentais individuais e coletivos. São Paulo: Atlas, 2013. Cap. 2. p. 17-41. 
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Humana.308 

E como as concepções de Cidadania e de Cidadão estão em 

conformidade com o Valor da Dignidade Humana e com os Direitos Fundamentais, 

anseia-se pelo pleno exercício da Cidadania da Vítima, que somente desenvolverá 

todas as suas potencialidades por meio do acesso a Direitos ligados ao respeito à 

sua Dignidade. 

Não obstante as tentativas do legislador em realocar a Vítima de Crime 

para posição de maior visibilidade normativa, nota-se a ausência de Normas 

específicas que lhe possam nortear na busca por suas pretensões reparatórias e/ou 

indenizatórias. 

Com base no estabelecimento da certeza da Obrigação de indenizar 

como um dos efeitos da condenação criminal (art. 91, I, do CP) e no dever de 

fixação do valor mínimo reparatório (art. 387, IV), a Vítima pode construir a 

fundamentação jurídica com base em sua realidade fática, no objetivo de buscar 

uma Prestação Jurisdicional alinhada à sua pretensão, utilizando, inclusive, de 

Princípios Constitucionais a todos estendidos. Na posse de um título judicial, sua 

execução será realizada perante a jurisdição civilista.  

Não há, todavia, a compreensão em Sociedade e nem mesmo no mundo 

jurídico, de que esse título judicial é um Direito da Vítima que decorre da 

responsabilidade que possui o Estado no que diz respeito à proteção de sua 

Dignidade Humana, considerando-se os conceitos de Bem Comum e Defesa Social.  

É o que aqui se defende. 

Na condição de Vítima, por sua vulnerabilidade resultante das sequelas 

do Crime e, por não haver na legislação o correspondente amparo às situações 

jurídicas específicas que observem ter a sua Dignidade Humana o mesmo Valor da 

                                            
308 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 15; KIM, Richard Pae. O 
conteúdo Jurídico de Cidadania na Constituição Federal do Brasil. In: MORAES, Alexandre de; KIM, 
Richard Pae. (Orgs.) Cidadania: O novo conceito jurídico e sua relação com os direitos fundamentais 
individuais e coletivos. São Paulo: Atlas, 2013. Cap. 2. p. 17-41 e SALES, Camila Maria Risso. 
Direitos Humanos das mulheres: cidadania e emancipação. Revista Eletrônica Direito e Política, 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 13, n. 3, 3º 
quadrimestre de 2018. Disponível em: <www.univali.br/direitoepolitica>. Acesso em: 29 jul. 2019. 
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Dignidade do Agente Ofensor, a Vítima faz jus à Responsabilidade Estatal Protetiva 

que permita Igualdade de condições materiais e processuais eficientes para a busca 

da recomposição de sua situação sine qua non. 

O Sistema de Justiça Criminal será incoerente se for desenvolvido “[...] à 

margem do nível jurídico posterior e não considerar que o respeito à dignidade 

humana é o princípio e fundamento do sistema político democrático, único espaço 

comum para qualquer pacto democrático”.309 Ao mesmo tempo, a ideia de 

Reparação de Danos, e aqui se opta por incluir também a Indenização, devem estar 

associadas à função de sanção penal, além de ser combatida a despersonalização 

do conflito e a continuidade do processo de vitimização, atribuindo à Vítima maior 

participação no processo de resolução do conflito sem que, todavia, sejam 

suprimidos os Direitos e garantias do Agente Ofensor.310 

E somente a Norma, especialmente a de natureza constitucional, pode 

tornar efetiva a participação da Vítima no Sistema de Justiça Criminal, mediante o 

entendimento de que a sua Dignidade deve ser respeitada e reconhecida pelo 

Estado, por meio da criação dos seus Direitos Fundamentais específicos.  

 

1.1.3 O contexto atual do Brasil  

A luta pela inclusão da Vítima na Norma constitucional advém da 

constatação do esquecimento histórico ao qual tem sido relegada, apesar de 

redescoberta nas últimas décadas nos campos científicos da Criminologia e da 

Vitimologia, Ciências que têm ampliado a lente criminológica, atribuindo a ela maior 

visibilidade. 

O combate dos problemas passa, primeiramente, pela constatação de sua 

magnitude, para que adiante, então, possam ser traçadas estratégias de 

                                            
309 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais 
penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 28. 
310 ROSA, Larissa; MANDARINO, Renan Posella. O Lugar da Vítima nas Ciências Criminais: Política 
Criminal orientada para a Vítima de Crime. Eduardo Saad-Diniz (Org.). O Lugar da Vítima nas 
Ciências Criminais. São Paulo: Liberars, 2017. p. 315-326. Disponível em: 
<http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2017/01/ebook.O-lugar-da-v%C3%ADtima-nas-
ci%C3%AAncias-criminais.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2019. 
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enfrentamento. Por isso que analisar o atual contexto brasileiro, no que diz respeito 

ao número de Vítimas e aos Custos da Vitimização, bem como se atentar aos Danos 

decorrentes do Crime torna-se fundamental, no intuito de justificar a proposta da 

inclusão da Vítima no Sistema de Justiça Criminal, iniciando esse processo na 

Constituição, a fim de promover sua Dignidade, assegurar sua Liberdade, 

conferindo-lhe Justiça e Igualdade de tratamento legal. 

As fontes de pesquisa acerca do atual contexto da Vitimização no Brasil 

são limitadas e, muitas vezes, não atualizadas com frequência. A conclusão acerca 

de aspectos quantitativos faz-se, comumente, por meio das estatísticas 

apresentadas sobre a Criminalidade, que demonstram, por categoria, o número de 

Crimes praticados. Para mensurar os custos deixados às Vítimas e à Sociedade, em 

decorrência da Criminalidade, por exemplo, recorre-se, inclusive, às pesquisas 

internacionais que abrangem o território brasileiro.  

Considerando os aspectos qualitativos quanto aos efeitos da 

Criminalidade, são encontradas pesquisas com maior facilidade, e, ainda assim, em 

pequena escala. Seus resultados evidenciam a verdade inescapável de que os 

Danos não se limitam às esferas material, física e/ou estética, sendo, as Vítimas, 

relegadas ao amargo experimentar do sofrimento mental e moral em decorrência do 

Crime.  

A dificuldade desta Tese de Doutorado, portanto, é explicada no fato de 

que vigora, ainda, uma fase de incompleto redescobrimento da Vítima, a qual não 

está totalmente situada na esfera da concretude. Assim, decorre de um raciocínio 

lógico afirmar que a escassez de estudos com relação à Vitimização no Brasil, deva-

se à deficiente consciência, por parte da Sociedade e do Estado, de sua real 

importância, inclusive para maior concretização da prevenção da Criminalidade, por 

meio de dados que poderiam ser coletados com finalidade científica.   

Em conclusão apresentada na última “Pesquisa Nacional de 

Vitimização”,311 no ano de 2013, elaborada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha e 

coordenada pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por iniciativa e parceria da 
                                            
311 A Pesquisa Nacional de Vitimização, realizada no ano de 2013, é doravante denominada nesta 
Tese como PNV/2013. 
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Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), vinculada ao Ministério da 

Justiça, foi considerado que, no Brasil, ”[...] as pesquisas de vitimização ainda 

constituem um instrumento muito pouco difundido entre operadores de segurança 

pública e pesquisadores da área”. Considerou-se, ainda, que os estudos já 

existentes não possuem padrão metodológico, tornando prejudicial sua 

comparação.312 

Ainda assim, as limitadas fontes de pesquisa evidenciam que o Estado 

Brasileiro, instituição política do Brasil que deve atuar como instrumento de 

organização para a consecução do Bem Comum313, possui um número expressivo 

de Vítimas a considerar. Número este que revela, sobretudo, um custo econômico 

imensurável à Sociedade.  

Somadas tais considerações à percepção quanto aos Danos 

experimentados pelas Vítimas, o contexto ilustrado no item a seguir revela especial 

preocupação e, portanto, justifica a premente necessidade de tutelar-se a 

restauração decorrente dos Danos suportados pela Vítima, inclusive como 

instrumento de prevenção do Crime e renovação da finalidade da Pena. 

 

1.1.3.1 A quantidade de vítimas e os Custos da Vitimização 

Não existe a noção exata de nossa realidade em relação à quantidade de 

Vítimas e os Custos da Vitimização314, na medida em que, no Brasil, não há um 

sistema de contagem e/ou controle capaz de aferir o número de Vítimas, não se 
                                            
312 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. CENTRO DE 
ESTUDOS DE CRIMINALIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS (Brasil) (Org.). Pesquisa Nacional de Vitimização. 2013. Elaborada por Instituto de 
Pesquisas Datafolha. p. 25. Disponível em: <http://www.crisp.ufmg.br/wp-
content/uploads/2013/10/Relatório-PNV-Senasp_final.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
313 Conceito Operacional composto pela Doutoranda com base no Conceito Operacional de Estado 
adotado para fins da presente Tese de Doutorado, adequando-o à referência ao Brasil. 
314 Os Custos da Vitimização são os dispêndios resultantes da Vitimização, em que se compreendem: 
os “[...] custos sociais (vitimização letal e não letal e renda não gerada pela população carcerária); 
gastos privados com segurança por parte de negócios e domicílios; e despesa pública (incluindo os 
custos do sistema judiciário e os gastos com serviços policiais e administração prisional) ”. DINO, 
Caprirolo; JAITMAN, Laura; MELLO, Marcela. Os custos de bem-estar de crimes no Brasil: um país 
de contrastes. In: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Os custos do crime e da 
violência: novas evidências e constatações na América Latina e no Caribe. Disponível em: 
<https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8133/Os-custos-do-crime-e-da-violencia_novas-
evidencias-e-constatacoes-na-America-Latina-e-Caribe.pdf?sequence=9>. Acesso em: 24. jun. 2018. 
 



 
     84 

 

sabe sua posição geográfica, tampouco quem são e por quais razões são Vítimas de 

Crimes, ou seja, não há pesquisas científicas que possam nortear efetivas Políticas 

Públicas de segurança, de amparo e orientação às Vítimas ou mesmo alterações 

legislativas pontuais a respeito do assunto.  

Ainda assim, são relevantes os dados possíveis de serem extraídos das 

escassas pesquisas existentes. A exemplo disso, a já mencionada PNV/2013 traça 

interessantes abordagens com relação ao mapeamento do Crime no Brasil e 

exterioriza sua magnitude.  

Faz parte de suas conclusões que, 8,8% das pessoas entrevistadas que 

possuem ou já possuíram veículos na data de sua entrevista, já tiveram seus 

veículos furtados. E, acerca do roubo de veículos, o qual pressupõe o emprego de 

ameaça e Violência, o índice de entrevistados que alegou ter sofrido esse tipo de 

Crime em algum momento da vida chega a 4,2%. Entre estes últimos, 24,1% 

relataram o emprego de agressão física, 78,5% narraram o emprego de uso de arma 

de fogo e 1,7% de facas, sendo que apenas 19,1% disseram não ter visto nenhum 

tipo de arma. Ainda, 8,1% afirmaram ter sofrido algum tipo de ferimento e 9,8% 

precisaram de algum tipo de atendimento hospitalar. 

Com relação ao furto de objetos, 20,8% dos entrevistados disseram ter 

sofrido este tipo de Crime ao menos uma vez ao longo de sua vida e 9,8% alegaram 

terem sido Vítimas deste tipo de Crime nos últimos 12 (doze) meses anteriores à 

entrevista. Destes últimos, 13,9% viveram a experiência por duas vezes, 6,1% por 

três vezes, 2% por quatro vezes e 3,5% por cinco vezes ou mais. Com relação às 

taxas de roubo, 10,8% relataram já terem sido Vítimas de roubos de objetos 

pessoais alguma vez na vida, sendo que 3,7% sofreram o infortúnio nos 12 (doze) 

meses anteriores à entrevista, 80,6% apenas uma vez, 13,1% duas vezes, 3,9% três 

vezes. 

Dos 78.008 entrevistados, 30 (trinta) pessoas relataram terem sido 

Vítimas de sequestro e, entre elas, 19,8% disseram terem sofrido agressão física, e 

20,4% algum tipo de ferimento no episódio. Deste mesmo número de 78.008 

entrevistados, 14,3% afirmaram terem sido vitimados por agressões ou ameaças, 

3,1% por ofensas sexuais, e 10,7% por pelo menos algum dos dez tipos de 
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discriminação apontados no questionário, entre eles a discriminação em virtude: da 

opção religiosa da Vítima ou do local em que reside; da classe social; da opção 

política; da escolaridade; da cor ou raça da Vítima; e em função do gênero.  

Colhe-se do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(Infopen),315 que a população carcerária brasileira atingiu, em junho de 2016, a 

marca de 726,7 mil presos, o que fez com que o Brasil passasse a ocupar a 3º 

colocação entre os países que possuem a maior população carcerária do mundo.316 

Em junho de 2017 o levantamento apontou a existência de 726.354 (setecentos e 

vinte e seis mil e trezentos e cinquenta e quatro) presos.317 Partindo-se do 

pressuposto de que existe, em tese, ao menos uma Vítima para cada Crime, obter-

se-á o mesmo número alarmante de pessoas vitimadas. Porém, considerando que 

apenas 30% dos delitos são notificados às autoridades públicas,318 o cenário se 

torna ainda mais desastroso, totalizando aproximadamente 2.421.180 (dois milhões, 

quatrocentos e vinte e um mil, cento e oitenta) Vítimas.319 Embora o cálculo não 

possua nenhuma metodologia científica, revela certa coerência, permitindo constatar 

que o número de Vítimas ultrapassa, em muito, o número de encarcerados.320  

Ressalta-se que o número de Vítimas pode ser ainda maior, quando 

considerado o expressivo número de mandados de prisão expedidos e não 

cumpridos, que pode ser consultado no Portal do Banco Nacional de Monitoramento 

de Prisões (BNMP 2.0), 321 versão atual do antigo Banco Nacional de Mandados de 

                                            
315 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-
levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf>. Acesso em: 
10 mar. 2018. 
316 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Notícia: Há 726.712 Pessoas Presas no Brasil. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
317 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias: atualização - junho de 2017. Disponível em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017-rev-
12072019-0721.pdf>. Acesso em: 06 set. 2019. 
318 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Pesquisa Nacional de Vitimização. São Paulo: SENASP/Datafolha, 
2013. Disponível em: <http://www.crisp.ufmg.br/wp-content/uploads/2013/10/Relat%C3%B3rio-PNV-
Senasp_final.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2017. 
319 Para se chegar ao referido número, o computo foi realizado por meio de regra de três simples. Ou 
seja, se 726.354 representa apenas 30%, em tese, do número de Vítimas, então x representa 100%. 
Assim, multiplicando 726.354 por 100, e dividindo o resultado por 30, chega-se ao número 
apresentado.  
320 Até a edição final da presente Tese de Doutorado, no mês de agosto do ano de 2019, não foi 
encontrada atualização de dados do Infopen ou da Pesquisa Nacional de Vitimização. 
321 Esta nova versão do sistema viabiliza “[...] além do monitoramento das ordens de prisão expedidas 
pelo Judiciário, o controle do cumprimento das ordens de prisão e soltura em âmbito nacional e em 
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Prisão (BNMP), do CNJ.322 Em agosto de 2018, o CNJ divulgou, em publicação 

oficial referente ao Cadastro Nacional de Presos e à implantação do novo BNMP 

2.0, o registro de mais de 180 mil pessoas procuradas e, ainda, mais de 9 mil 

foragidas, em razão de ordens judiciais vigentes até então.323  

  Mencionam-se, ainda, alguns dados específicos apontados no Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública. Em sua 11ª edição, referente aos anos de 2015 e 

2016, publicada no ano de 2017324, apontou-se o registro de 58.459 mortes violentas 

intencionais no ano de 2015 e um recorde no ano de 2016, porquanto atingido o 

número de 61.283 mortes violentas intencionais, o que já equivalia, conforme 

consignado no Anuário, às mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear que 

dizimou a cidade de Nagasaki, situada no Japão, em 1945. A partir desses dados 

era possível afirmar que o Brasil passava por um ataque nuclear de Nagasaki por 

ano325 e, tais números, também já colocavam o Brasil muito acima da média mundial 

no quesito da Violência letal, pois enquanto o País apresentava um índice de 29,7 

mortes violentas a cada 100 mil habitantes, a média em todo o globo era de apenas 

6,2. Dados como esses fizeram com que o Brasil fosse considerado pela 

Organização das Nações Unidas326, muito antes, no ano de 2012, o 11º país mais 

violento do mundo.327 

                                                                                                                                        
tempo real, permitindo a criação de um Cadastro Nacional de Presos”. CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA. Portal do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). Brasília, DF. 
Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/bnmp-2-0/>. Acesso em: 04 out. 2019.  
322 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portal do Banco Nacional de Mandados de Prisão 
(BNMP). Brasília, DF. Disponível em: <https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca>. Acesso em: 04 
out. 2019.  
323 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões: cadastro 
nacional de presos. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2018/01/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf>. Acesso em: 04 out. 2019. 
324FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Brasil). Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública. 11. ed. São Paulo, 2017. Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/11o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/>. 
Acesso em: 04 jun. 2019. 
325 Os números absolutos referidos pelo Anuário podem ser conferidos em sua integralidade por meio 
da consulta à versão xls e, as considerações e comparações científicas podem ser extraídas da 
versão pdf. Ambas disponíveis no endereço eletrônico.  
326 A Organização das Nações Unidas será doravante denominada na presente Tese como ONU. 
327 JUSTIFICANDO. Aumento da Criminalidade: violência policial e encarceramento não 
resolvem o problema da segurança. Disponível em: 
<http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/07/aumento-da-criminalidade-violencia-policial-e-
encarceramento-nao-resolvem-problema-da-seguranca/>. Acesso em: 01 mar. 2018. 
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Na 12ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, relacionado 

aos anos de 2016 e 2017, publicada no ano de 2018328 esses números cresceram 

consideravelmente. O registro total nos mencionados anos foi o de, 

respectivamente, 61.597 e 63.895 mortes violentas intencionais, em que se incluem 

as decorrentes de: homicídios dolosos; latrocínios; lesões corporais seguidas de 

morte; mortes de Policiais Civis e Militares em situação de confronto em serviço e 

fora dele; e, por fim, aquelas decorrentes de intervenções policiais.  

O País passou a registrar, com esses dados, o índice médio nacional de 

30,8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. O Estado de Santa Catarina figurou 

entre os três Estados com o menor número de mortos a cada 100 mil habitantes, 

com o índice de 16,5 mortes, ao lado de São Paulo, com 10,7 mortes, e do Distrito 

Federal, com 18,2 mortes. Os Estados do Rio Grande do Norte, Acre e Ceará 

registraram os maiores índices, com 68, 63,9 e 59,1 mortes, respectivamente, a 

cada 100 mil habitantes. Interessante mencionar, ainda, que a última edição do 

Anuário demonstra a superação da marca de 726.324 mil presos apontada pelo 

Infopen para junho do ano de 2017, e registra que esse ano encerrou com o registro 

de 729.551 pessoas encarceradas, 689.947 no Sistema Penitenciário e 39.604 sob 

custódia das polícias. 

Em sua 13ª edição, publicada em setembro de 2019, concernente ao 

período dos anos de 2017 a 2018, o Anuário registrou uma redução de 10,8% nas 

ocorrências de mortes violentas intencionais, encerrando-se a pesquisa, em 2018, 

com o registro de 57.341 mortes. Foi registrada, também, a redução de ocorrências 

de Crimes contra o patrimônio (-14,2%) e, ainda, às mortes de policiais (-8%). 

Todavia, registrou-se o aumento de mortes decorrentes de intervenções policiais, 

que resultou em 6.220 Vítimas (99,3% eram homens, 77,9% tinha entre 15 e 29 

anos e 75,4% eram pessoas negras). Todavia, alguns aumentos foram registrados 

pelo Anuário: 1.206 mulheres foram vitimadas pelo feminicídio, em um aumento de 

4%; 263.067 pessoas registraram casos de lesão corporal dolosa, decorrente de 

violência doméstica, em um aumento de 0,8%; 66.041 pessoas relataram ter sido 

Vítimas de violência sexual, em um crescimento de 4,1% no número de registros. O 
                                            
328FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Brasil). Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública. 12. ed. São Paulo, 2018. Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/>. 
Acesso em: 04 jun. 2019. 
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Anuário aponta que 180 (cento e oitenta) estupros ocorreram por dia no Estado 

Brasileiro, sendo que 4 (quatro) meninas de até 13 (treze) anos foram estupradas 

por hora. Interessante notar que foi constatado o registro de 82.094 pessoas 

desaparecidas, número que pode, inclusive, fazer aumentar a ocorrência de 

registros de cárceres privados, sequestros e mortes violentas intencionais.329 

O Atlas da Violência, formulado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado neste ano 

de 2019, tece observações acerca dos números já apontados pelas 11ª e 12ª 

edições do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, acima referidas.330 Dele é 

importante extrair conclusões acerca dos problemas sociais que permeiam a 

ocorrência criminal. Dentre eles, destaca-se o problema chamado no Atlas como 

“Juventude Perdida”, segundo a qual os homicídios no país correspondem a 51,8% 

da causa de óbito de jovens de 15 a 19 anos, 49,4% de óbito de pessoas de 20 a 24 

anos e 28,6% de óbito de pessoas de 25 a 29 anos (p. 25).331 Tem-se, também, a 

conclusão acerca da predominância de homicídios praticados contra pessoas negras 

(73,1% para homens negros e 63,4% para mulheres negras) de todos os homicídios 

registrados) (p. 71). Em sua edição anterior, publicada em junho do ano de 2018, o 

Atlas constatava a predominância de estupros praticados contra menores (68% dos 

registros de estupro) em que, inclusive, a prática ocorre na maioria das vezes 

(78,5%) na própria residência familiar.332 

Embora trate de dados mais desatualizados, é importante mencionar que 

no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, encontra-se pesquisa 

                                            
329 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Brasil). Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública. 13. ed. São Paulo, 2019. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf>. Acesso em: 04 out. 2019. 
330 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (Brasil). Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência 2019. Rio de 
Janeiro, 2019. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-
2019>. Acesso em: 04 jun. 2019. 
331 “Conforme apontado anteriormente esse recorde nos índices da juventude perdida se dá 
exatamente no momento em que o país passa pela maior transição demográfica de sua história, rumo 
ao envelhecimento, o que impõe maior gravidade ao fenômeno.”. MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (Brasil). Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência 2019. 
332 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (Brasil). Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência 2018. Rio de 
Janeiro, 2018. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_
2018.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019. 



 
     89 

 

realizada pela última vez no ano de 2009, que retrata características da Vitimização 

e do Acesso à Justiça no Estado Brasileiro em uma pesquisa nacional, por amostra 

de domicílios. Desta pesquisa, podem ser extraídos dados sobre: 1) o número de 

domicílios particulares que tinham dispositivos de segurança contra a prática delitiva, 

por dispositivo de segurança (olhos mágicos, fechaduras extras, grades, cercas 

elétricas, câmeras de vídeo, segurança privada ou cancela, cachorros e outros 

mecanismos de segurança); 2) a sensação de segurança; 3) o número de Vítimas 

de roubo ou furto em sua modalidade tentada, ou não, por Estado da Federação; 4) 

o número de Vítimas de agressão física, por Estado da Federação; e 5) o número de 

pessoas que estiveram envolvidas em situação de conflito, segundo a situação do 

domicílio, o sexo, a cor ou raça, os grupos de idade, o nível de instrução e as 

classes de rendimento mensal domiciliar per capita, por Estado da Federação.333 

Referidas pesquisas indicam a magnitude da Criminalidade no País, além 

de apontarem a necessidade de garantir proteção a um número incontável de 

pessoas afetadas pela Criminalização, revela problemas significativos de ordem 

econômica. 

De acordo com estudo realizado por LIMA et al, citado por CARBONARI 

et al334, no ano de 2013, o custo social indireto resultado dos Crimes, calculado com 

base na perda de anos produtivos pelas Vítimas, chegou a mais de R$ 

133.000.000,00 (cento  e trinta e três bilhões de reais), equivalendo a 2.53% do 

Produto Interno Bruto (PIB)335 brasileiro.  

O número expressivo de Vítimas também tem causado impacto financeiro 

na Seguridade Social, que “[...] é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

                                            
333 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (Brasil). Conselho Nacional de 
Justiça. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por amostra de 
Domicílios: características da Vitimização e do Acesso à Justiça no Brasil. Rio de Janeiro, 2009. 
Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv47311.pdf>. Acesso em: 30 jul. 
2019. 
334 CARBONARI, Flávia; WOLF, Gregor; HOFFMAN, Joan Serra; CAPRIROLO, Dino. Uma 
perspectiva multilateral para a prevenção da violência na América Latina. Revista Brasileira de 
Segurança Pública, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 58-70, ago./set. 2016. Disponível em: 
<http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/download/694/238>. Acesso em: 13 jul. 
2017. 
335 O Produto Interno Bruto será doravante denominado na presente Tese como PIB. 
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saúde, à previdência e à assistência social”336, ao menos no que diz respeito à 

manutenção do Sistema Único de Saúde.337  

Segundo LUÍS MIR338, pesquisador médico, historiador e escritor 

brasileiro, o Crime e a Violência interferem diretamente na estrutura e organização 

do SUS, porquanto o atendimento médico das Vítimas cria uma significativa 

demanda em prontos-socorros, serviços de urgência e emergência, hospitais, 

unidades de saúde e institutos de medicina legal, dificultando ainda mais a realidade 

da saúde pública no Brasil.  

Às referidas Vítimas, mesmo representando apenas 20% do total de 

internações, pode ser destinado até 40% do total de recursos do SUS, o que reflete 

um dispêndio médio, pelos três níveis de Governo, de R$9.000.000.000,00 (nove 

bilhões) de reais em prol do atendimento médico das Vítimas de Violência no 

Brasil,339 número corroborado pelo 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

A depender do resultado gerado pela prática de um Crime, exsurge para a 

Vítima o Direito de receber da Previdência Social, desde que satisfeitos os requisitos 

legais, benefícios como aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença e, aos seus 

familiares, pensão por morte, aliás, benefícios previstos não pela qualidade de 

Vítima, mas, como segurada comum. Contudo, não foram encontrados estudos 

específicos indicando os custos que a Previdência Social suporta com a Vitimização, 

já que as pesquisas neste campo se restringem a apontar os gastos gerados pela 

concessão do benefício auxílio-reclusão, devido aos dependentes do segurado 

recolhido à prisão, que, segundo portal mantido pela Fundação Movimento Direito e 

Cidadania, chegaram à monta de R$ 840.900.000,00 (oitocentos e quarenta milhões 

e novecentos mil reais) no ano de 2017.340 

                                            
336Artigo 194 da CRFB/1988. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal 
da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 abr. 
2018. 
337 O Sistema Único de Saúde será doravante denominado na presente Tese de Doutorado como 
SUS. 
338 LIMA, Renato Sérgio de; BUENO, Samira (Coord.). Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
2017. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2017/12/ANUARIO_11_2017.pdf>. Acesso em: Acesso em: 08. jun. 2018. 
339 MIR, Luís. O custo da violência urbana para a saúde. Disponível em: 
<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=197>. Acesso em: 24 Jun. 2018. 
340 DOM TOTAL. Gastos com auxílio-reclusão atingiram R$ 840,9 milhões ano passado. 10 mar. 
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Em estudo formulado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

utilizando o método contábil341, acerca dos custos do Crime em regiões como o 

Triângulo Norte, o Caribe e o Brasil, apontou-se que o Crime custou no ano de 2014, 

o montante equivalente a 3,14% do PIB brasileiro, superior à média da América 

Latina e do Caribe, de 3%.342 

Esse estudo classificou os Custos da Vitimização em custos sociais, 

custos incorridos pelo setor privado e custos incorridos pelo Governo. Os custos 

incorridos pelo setor privado são referidos como aqueles que “[...] incluem as 

despesas de empresas e domicílios com prevenção do crime, especificamente 

gastos com serviços de segurança”. E os custos incorridos pelo Governo se referem 

às “[...] despesas públicas com o sistema judicial, serviços policiais e administração 

de prisões”. 

Do custo total apontado, 16% são relacionados aos custos sociais, os 

quais correspondem às rendas não geradas decorrentes de homicídios, da 

população encarcerada e da perda de qualidade de vida da população em 

decorrência de outros Crimes como: estupro; agressões e roubo. O percentual de 

36,1%, por sua vez, representou os gastos públicos com segurança, que englobam 

as despesas com polícia, sistema judicial e administração prisional, enquanto que os 

gastos privados com segurança, que compreendem as despesas com seguros e o 

montante gasto com trabalhadores formalmente empregados no setor de segurança, 

alcançaram o percentual de 47,9%, o que demonstra o descrédito da população 

                                                                                                                                        
2018. Disponível em: <http://domtotal.com/noticia/1239670/2018/03/gastos-com-auxilio-reclusao-
atingiram-r-840-9-milhoes-ano-passado/>. Acesso em: 12 set. 2018. 
341 “O método contábil é muito exigente em termos de dados comparáveis, mas capta apenas uma 
porção dos custos totais do crime (custos diretos e, em certa medida, indiretos), e com isso os 
resultados podem ser interpretados como estimativas do limite inferior, ou conservadoras. O método 
quantifica os custos incorridos e as perdas experimentadas pelas economias que não teriam sido 
observadas na ausência de crime e, a partir daí, usa-os para representar as perdas diretas de bem-
estar para os cidadãos. ” DINO, Caprirolo; JAITMAN, Laura; MELLO, Marcela. Os custos de bem-
estar de crimes no Brasil: um país de contrastes. In: BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO. Os custos do crime e da violência: novas evidências e constatações na 
América Latina e no Caribe. Disponível em: 
<https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8133/Os-custos-do-crime-e-da-violencia_novas-
evidencias-e-constatacoes-na-America-Latina-e-Caribe.pdf?sequence=9>. Acesso em: 24. jun. 2018.  
342 Nesta perspectiva, apontou-se, ainda, que apenas Honduras Honduras (5,67 %), El Salvador 
(5,28 %), Bahamas (3,94 %) e Jamaica (3,49 %), tiveram percentuais mais altos do que o Brasil.  
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brasileira com o serviço de segurança prestado pelo Governo.343 

De acordo com o estudo realizado pela ONU em 2017, o qual levou em 

conta as despesas com o atendimento às Vítimas, com a aplicação das leis e com 

as consequências que as agressões geram para elas em seus empregos, os Crimes 

praticados contra o público feminino custam cerca de 2% do PIB global, o que 

equivale à economia do Canadá.344 No Brasil, a “Pesquisa de Condições 

Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, realizada pela 

Universidade Federal do Ceará, também no ano de 2017, em parceria com outras 

instituições, apontou a perda salarial de R$ 975.000.000.00 (novecentos e setenta e 

cinco milhões de reais) decorrente do absenteísmo no ambiente de trabalho gerado 

pela Violência doméstica, em razão da falta de concentração, dificuldade de tomar 

decisões, erros, acidentes e grande número de faltas.  

Constata-se, pois, que as estimativas dos custos advindos do Crime são 

úteis para aumentar a consciência sobre a magnitude do problema, que extrapola a 

esfera individual dos diretamente ofendidos, possuindo evidente reflexo na economia 

do País, sobretudo quando considerados os custos incorridos pelo Estado e, ainda, 

os custos experimentados pela Sociedade. 

 

1.1.3.2 Os Danos experimentados pela Vítima 

Os números apresentados com relação à magnitude de Vítimas, bem 

como em relação aos custos provenientes do Crime, embora limitados, conforme 

visto, são alarmantes. Todavia, não é apenas o aspecto econômico que assusta, 

pois, os Danos experimentados pela Vítima também devem ser considerados.  

                                            
343 DINO, Caprirolo; JAITMAN, Laura; MELLO, Marcela. Os custos de bem-estar de crimes no Brasil: 
um país de contrastes. In: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Os custos do 
crime e da violência: novas evidências e constatações na América Latina e no Caribe. 
Disponível em: <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8133/Os-custos-do-crime-e-da-
violencia_novas-evidencias-e-constatacoes-na-America-Latina-e-Caribe.pdf?sequence=9>. Acesso 
em: 24. jun. 2018.  
344 ONU MULHERES. ONU alerta para os custos da violência contra as mulheres no mundo. 24 
mai. 2018. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-alerta-para-os-custos-da-
violencia-contra-as-mulheres-no-mundo/>. Acesso em: 11 set. 2018.  



 
     93 

 

Estudo de ARZAMENDI,345 acerca das Vítimas de roubos e agressões 

violentas, observa que os sentimentos delas no momento exato da agressão foram, 

sobretudo, de impotência, raiva, aborrecimento, medo, susto, nervosismo e angústia 

(40% dos casos). Após a agressão, aponta-se que 38,6% das Vítimas continuaram 

nervosas, com medo, assustadas, angustiadas, indefesas, intranquilas e inseguras, 

enquanto que 31,3% mantiveram o sentimento de impotência e raiva e 13% 

indicaram que continuaram se sentindo muito mal. Entre as Vítimas de furto e roubo 

de veículos, apontadas na PNV/2013, 68% delas alegaram ter sofrido interferência 

em sua rotina em virtude dos Crimes.  

As menções mais frequentes, segundo o levantamento, referem-se a “[...] 

traumas psicológicos, sensação de insegurança e prejuízos financeiros”. Entre as 

Vítimas de furto e roubo de motos e lambretas, 65,5% afirmaram que os Crimes 

atrapalharam a rotina de suas vidas, especialmente pela essencialidade do meio de 

transporte utilizado (47,5%) e pelos efeitos psicológicos decorrentes do prejuízo 

financeiro (22,8%), 15,6% destes últimos mencionaram o constante medo de sair de 

casa após a ocorrência do Crime e 15,1% citaram a insegurança que os episódios 

geraram. 

Com relação às Vítimas de furto e roubo de objetos pessoais, a PNV/2013 

aponta, também, que 48,4% relataram mudança em sua rotina de vida em 

decorrência dos Crimes, 34,9% relatando reflexos psicológicos, 32,4% medo em sair 

de casa e 18,6% insegurança recorrente. 

Com relação às Vítimas de sequestro, a PNV/2013 apontou que 72% das 

Vítimas afirmou que o ato atrapalhou sua rotina de vida, 53,7% relataram reflexos 

psicológicos, 44,8% narraram temor de modo geral, 38,1% referiram evitar 

determinados lugares, por precaução e medo. Já as Vítimas de agressões ou 

ameaças relataram reflexos psicológicos, como o sentimento genérico de medo 

(22,5%), o temor de sair de casa (20,1%), depressão (20%), a falta de percepção de 

segurança (16%) e o constrangimento (10,6%).  

No mesmo estudo, entre as Vítimas de ofensas sexuais, que, como visto, 

                                            
345 ARZAMENDI, José Luis da la Cuesta. Informe sobre víctimas de robôs y agresiones violentas em 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz. In: BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia à luz do Direito Penal e 
da Vitimologia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. p. 104.   
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correspondem a 3,1% dos entrevistados, 36,8% relataram medo recorrente, 29,1% o 

temor de sair de casa, 27,8% depressão, 16,7% traumas psicológicos, 14,3% 

constrangimento público, 13,8% perda da tranquilidade anterior, 12,2% insegurança, 

10% perda da autoestima, 9,9% mencionaram desestruturação familiar posterior e 

9,8% afirmaram ter deixado de circular em certos lugares posteriormente. Entre as 

mulheres, 31,5% contra 12,4% dos homens ficaram com medo de sair de casa, 

29,7% contra 14,8% dos homens ficaram com depressão, e o percentual das que 

admitiram traumas psicológicos é de 18,2% contra 6,8% dos homens. 

As Vítimas de discriminação, no geral, afirmaram ter necessitado de 

atendimento psicológico (3,3%). Entre as mulheres, essa taxa chega a 4,3% e, entre 

as Vítimas que têm de 45 a 59 anos, ela sobe a 5,2%. Com relação aos que 

pertencem às classes D e E a taxa chega a 5,1% e, entre os que se disseram 

homossexuais, corresponde a 4,6%. 

Apontou-se em estudo realizado por AMANAT346, a respeito de Vítimas de 

agressões sexuais, que a reação do delito provocou intensos efeitos múltiplos 

negativos, como: desespero (86%); lembrança de outros pretéritos sucessos 

traumáticos (76%); hiperemotividade intensa como ansiedade, medo, sensação de 

abandono, humilhação, depressão, raiva, sensação de culpa (86%); sintomas 

físicos, como espasmos musculares e náuseas (43%); perturbações de sono (68%); 

bloqueio do pensamento (72%); dificuldade de concentrar-se (72%); ideias 

hipocondríacas (78%); e problemas sexuais (78%). 

A percepção é, portanto, a de que a dor e o sofrimento que atingem a 

Vítima não se restringem às limitações físicas, inclusive com consolidação de 

prejuízo estético ou material. Há também o sofrimento mental e moral, que, não 

menos que a dor física, evidencia prejuízos na qualidade de vida e tem o condão de 

desestruturar toda uma família, mormente naquelas situações em que a Vítima não 

sobrevive. Assim, oportunos os dizeres: 

Não é preciso esforço maior para concluir que danos sociais e que 
dramas pessoais e familiares terríveis se abatem sobre uma família 
que perde um membro de forma violenta que muitas vezes era o seu 

                                            
346 AMANAT, Ebrahim. Rape trauma syndrome: development al variations. In: BERISTAIN, Antonio. 
Nova Criminologia à luz do Direito Penal e da Vitimologia. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2000. p. 103. 
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arrimo. Muitos desajustes nascem a partir daí. Filhas lançadas na 
prostituição, filhos viciados em droga e engrossando as fileiras da 
criminalidade. Privações, decepções, humilhações, miséria347. 

HULSMAN et al348, em breve discurso acerca das Vítimas e suas 

expectativas, discorre que funciona desde a década de 80, no Tribunal de Paris, na 

França, um serviço de atendimento às Vítimas e às testemunhas. Segundo os 

Autores, constatou-se que ali se apresentam, de modo espontâneo, Vítimas que não 

possuem qualquer pretensão vingativa, pois o seu anseio, além da Reparação, é o 

de “reencontrar a paz, assim como encontrar alguém que as escute com paciência e 

simpatia”. Em suas palavras, “[...] as pessoas em dificuldade e na dor têm, antes de 

tudo, necessidade de alguém que as escute”.  

Não é raro observar que um paradoxo se instala na ocorrência de um 

Crime: muitas vezes, o Agente Ofensor é encarcerado como resultado de sua 

ação. Quando desprovido de consciência e sentimentos de responsabilidade, não 

obstante seu corpo estar preso, sua mente está liberta. A Vítima, por sua vez, não 

obstante estar livre fisicamente possui amarras mentais que impedem sua livre 

locomoção, já que grilhões imaginários escravizam sua vida. 

As mais antigas correntes de ferro, que aprisionavam os braços e pernas 

dos escravos, foram substituídas pelas correntes simbólicas da Violência, que não 

apenas aprisionam as Vítimas em sua dor e medo decorrentes dos intensos 

sentimentos negativos experimentados com a prática do Crime, mas também a 

Sociedade em geral, que se priva de usufruir do seu Direito Fundamental de ir e vir 

em virtude da insegurança e do alto índice de Crimes que assola o País. O Povo349 

brasileiro, em especial a Vítima, vive com medo. Sair à rua gera medo, assim 

como ficar em casa. 

 

 

                                            
347 SILVA, João Miranda. A responsabilidade do Estado diante da vítima criminal. São Paulo: J.H. 
Mizuno – EPP, 2004. p. 68. 
348 HULSMAN, Louk. CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas: O sistema penal em questão. 
Niterói: Luam Editora, 1993. p. 117-119.  
349 Povo é o conjunto de “[...] destinatários de prescrições normativas, em conexão com deveres, 
direitos e funções de proteção”. MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa 
Humana: princípio constitucional fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 92-93. 
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1.2 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA VÍTIMA E A SUA INFLUÊNCIA SOBRE O 

SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO 

1.2.1 A proteção internacional da Vítima   

A proteção internacional da Vítima fornece importantes parâmetros de 

Justiça, os quais contribuem para a presente Pesquisa, pois reforçam a importância 

de que a Categoria, no Estado Brasileiro, receba a efetiva salvaguarda de sua 

Dignidade e o efetivo Empoderamento no Sistema de Justiça Criminal.  

Evidencia-se, assim, a inovação da proposta apresentada, pela 

magnitude e relevância do tema e por conta da necessidade de posicionamento 

constitucional dos Direitos da Vítima, o que, uma vez realizado, concretizará os 

princípios internacionais estabelecidos, atribuindo visibilidade à Vítima e situando o 

Estado Brasileiro em posição protagonista no que concerne à sua proteção. 

Dentre os documentos internacionais de Direitos Humanos, encontra-se a 

proteção da Vítima na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às 

Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder350, mencionada anteriormente em 

referência ao seu conceito de Vítima.351 

A Declaração foi adotada pela Resolução n. 40/34, aprovada na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1985, e seu texto, em 

suma, leva em conta a missão da Organização das Nações Unidas em prosseguir 

com o trabalho de elaboração de Princípios orientadores e de Normas relativas ao 

abuso de poder econômico e político. Referida Resolução foi elaborada em 

consideração à existência de milhões de Vítimas em todo o mundo, que sofrem 

prejuízos em decorrência de Crimes e de outros atos que representam abuso de 

poder, o que acomete inclusive seus familiares e as testemunhas dos delitos. Erigiu-

se, ainda, em consideração ao fato de que os Direitos destas Vítimas não são 

                                            
350 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Normas e Princípios das Nações 
Unidas sobre prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Secretaria Nacional de Justiça (Org.). 
Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2009. p. 274-292. Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2019. 
351 Conforme delimitado na página 48, da Seção 1.1.1, do Capítulo 1 da presente Tese de Doutorado, 
que trata do Crime, da Vítima e do Agente Ofensor. 
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reconhecidos.352 

Nela é levado em conta, ainda, que as Vítimas, seus familiares e as 

testemunhas envolvidas na Persecução Criminal são submetidas a provações 

suplementares quando colaboram na instrução criminal, o que revela que a 

Resolução foi aprovada em um cenário de nítida percepção dos gravames da 

denominada vitimização secundária353, aquela que, conforme já visto, abrange os 

custos pessoais derivados da intervenção do sistema legal que, frequentemente, 

incrementam os padecimentos das Vítimas.354 

Dentre suas inúmeras disposições, destaca-se, ainda, que a Resolução 

afirma a necessidade de adoção, a nível nacional e internacional, de medidas que 

visem a garantir o reconhecimento universal e eficaz dos Direitos das Vítimas da 

Criminalidade, assim entendidas como as Vítimas do conjunto de infrações 

produzidas em um tempo e lugar determinado. Inclusive, sublinha a necessidade de 

encorajar todos os Estados a desenvolverem os esforços no mesmo sentido, sem 

prejuízo dos Direitos dos suspeitos ou dos delinquentes.355 

Em seguida, a Resolução adota a Declaração dos Princípios Básicos de 

Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, voltada a 

auxiliar os Estados em seus esforços na busca pela Justiça e pela assistência às 

Vítimas. Na Declaração, está disposto que as Vítimas devem ser tratadas com 

compaixão e respeito, em virtude de sua Dignidade, sendo-lhes conferido o Direito 

de acesso às instâncias judiciárias e a uma rápida Reparação dos prejuízos sofridos, 

de acordo com o disposto em cada legislação nacional. 

Constam na Declaração, ademais, determinações quanto à constante 

                                            
352 Conforme extraído das notas introdutórias da Declaração dos Princípios Básicos de Justiça 
relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder. 
353 Conforme extraído das notas introdutórias da Declaração dos Princípios Básicos de Justiça 
relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder. 
354 Conforme delimitado nas páginas 49-52, da Seção 1.1.1, do Capítulo 1 da presente Tese de 
Doutorado, que trata dos Processos de Vitimização.  
355 “1. Afirma a necessidade de adoção, a nível nacional e internacional, de medidas que visem 
garantir o reconhecimento universal e eficaz dos direitos das vítimas da criminalidade e de abuso de 
poder”. BRASIL. Resolução nº 40/34 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Portal da Câmara 
dos Deputados: Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Brasília, DF. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-
brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DecPrincBasJustVitCriAbuPod.html>. Acesso em: 06 
set. 2019.  
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necessidade de aprimoramento administrativo e judiciário no sentido de manter a 

Vítima empoderada tanto no que concerne à rápida obtenção de informações quanto 

à sua importância e participação no processo criminal.  

De maior destaque, observa-se que a Declaração recomenda a criação 

ou o reforço de mecanismos judiciários e administrativos que permitam às Vítimas a 

Reparação por meio de procedimentos oficiais ou oficiosos que sejam céleres, 

equitativos, de baixo custo e acessíveis, além do Dever do Estado de informar as 

Vítimas sobre os Direitos que lhes são reconhecidos para que procurem a obtenção 

da Reparação.356 

E destaca-se, também, que a Declaração dispõe que o Agente Ofensor, 

nela referido como autor do Crime, possui o Dever de reparar de forma equitativa o 

prejuízo causado às Vítimas, suas famílias ou pessoas a seu cargo, Reparação essa 

que deve incluir tanto a restituição dos bens como a Indenização pelos prejuízos ou 

perdas sofridas e o reembolso de despesas decorrentes da Vitimização.357 

O documento é um importante instrumento de defesa dos Direitos 

Humanos dessa Categoria, na medida em que chama a atenção da humanidade 

para o grande número de Vítimas existentes e, via de consequência, ao atual 

esquecimento normativo no que concerne à restauração das violações decorrentes 

da prática criminal, frisando os Deveres do Agente Ofensor, bem como a 

Responsabilidade Estatal Protetiva pelo aprimoramento de mecanismos que 

facilitem o acesso da Vítima à Justiça.  

O Brasil, um dos membros fundadores da Organização das Nações 

Unidas desde 24 de outubro de 1945 é, pois, um dos Estados compromissados à 

concretização das recomendações emanadas pela respectiva organização desde a 

edição, em 1985, da Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às 

Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder. E perdeu excelente oportunidade de 

reverter essa situação de esquecimento normativo quando do advento da CRFB/88. 

Consta inscrita, inclusive, a Declaração e suas recomendações junto às 

                                            
356 Conforme extraído da Disposição n° 4 da Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos 
às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder. 
357 Conforme extraído da Disposição n° 8 da Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos 
às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder. 
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Normas e Princípios das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça 

Criminal,358 publicação da Secretaria Nacional de Justiça que enumera: a própria 

Declaração; a Resolução n° 1989/57 do Conselho Econômico Social, que trata da 

implementação da Declaração; o anexo da Resolução n° 1989/21 do Conselho 

Econômico Social, que diz respeito ao Plano de ação para a implementação da 

Declaração; e o anexo da Resolução n° 2005/20 do Conselho Econômico Social, 

que trata das diretrizes sobre Justiça em assuntos envolvendo crianças Vítimas e 

testemunhas de Crime. 

Destaca-se que, no âmbito da Justiça Penal Internacional, pode servir ao 

Estado Brasileiro como exemplo o Sistema de Justiça Criminal do Tribunal Penal 

Internacional.359 O aludido sistema, apesar de constituir modelo de Justiça 

autônomo, com jurisdição própria e que não vincula o Brasil à reprodução de seu 

modelo de Justiça, atribui maior visibilidade à Vítima no que concerne à sua 

participação na Persecução Criminal e aos seus Direitos em específico.  

A criação do TPI se deu por meio da assinatura do Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional, em 17 de julho de 1998, na Conferência de Roma e 

representa a concretização da tentativa de criação de um Tribunal Penal 

Permanente, cujos esforços remontam ao surgimento da Convenção para a 

Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, datada de 8 de dezembro de 1948, 

que considerou o Genocídio um Crime contra a ordem internacional.360 Trata-se de 

uma “[...] organização internacional permanente e independente que tem 

competência para julgar indivíduos por crime de genocídio, crimes de guerra, crimes 

contra a humanidade e crimes de agressão”, que, em julho do ano de 2018, contava 

com 10 (dez) situações sob exames preliminares, 11 (onze) situações sob 

investigação e 14 (quatorze) processos em andamento.361 

                                            
358 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Normas e Princípios das Nações 
Unidas sobre prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Secretaria Nacional de Justiça (Org.). 
Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2009. p. 274-292. Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2019. 
359 O Tribunal Penal Internacional será doravante denominado na presente Tese de Doutorado como 
TPI. 
360 PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela Ribeiro. O Tribunal Penal Internacional e o Direito Brasileiro. 
In: PIOVESAN, Flávia (Org.). Temas de Direitos Humanos. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. Cap. 12. p. 313-348. 
361 BRASIL. Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Ministério Público da União. Estatuto de Roma do 
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A “[...] jurisdição do Tribunal é adicional e complementar a do Estado, 

ficando condicionada à incapacidade ou à omissão do sistema judicial interno”, 

objetivando o acesso à Justiça e o fim da impunidade ao mesmo tempo em que é 

respeitada a soberania do Estado e incluída a possibilidade de o próprio Estado 

iniciar procedimento perante o TPI, a fim de “[...] estender os limites de sua própria 

soberania com vistas à proteção dos direitos humanos”.362 

Ele possui um “[...] inovador sistema de justiça que reconhece a 

importância das Vítimas na luta contra a impunidade e lhes outorga um papel 

autônomo”, por meio do reconhecimento de Direitos que são agrupados em três 

categorias: “(1) o direito à participação, (2) o direito à proteção e (3) o direito à 

solicitação de reparação”.363 A primeira categoria diz respeito à participação da 

Vítima em qualquer etapa dos procedimentos do TPI por meio da apresentação e 

consideração de suas opiniões e observações, sempre que a atuação do Tribunal 

afete seus interesses pessoais. O Direito à proteção, referente à terceira categoria, 

tem como escopo a proteção da segurança, do bem-estar físico e psicológico, da 

Dignidade e da vida privada das Vítimas por intermédio de medidas como 

realocação, direito a acompanhante perante o Tribunal, assistência e inserção em 

programas de proteção. E a terceira categoria diz respeito ao Direito de solicitação 

da Reparação, que as Vítimas possuem independentemente de exercerem o Direito 

à participação nos procedimentos.364 

O Brasil promulgou o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 

por meio do Decreto n° 4.388/2002365 e, com o advento da Emenda Constitucional 

                                                                                                                                        
TPI completa 20 anos. 2018. Disponível em: <http://www.mpm.mp.br/estatuto-de-roma-do-tpi-
completa-20-anos/>. Acesso em: 18 mar. 2019. 
362 PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela Ribeiro. O Tribunal Penal Internacional e o Direito Brasileiro. 
In: PIOVESAN, Flávia (Org.). Temas de Direitos Humanos. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. Cap. 12. p. 313-348. 
363 GONZÁLEZ, Paulina Vega. O papel da Vítima nos procedimentos perante o Tribunal Penal 
Internacional: seus direitos e as primeiras decisões do Tribunal. Revista Internacional de Direitos 
Humanos, São Paulo, v. 3, n. 5, p.18-41, 2006. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-papel-das-v%C3%ADtimas-nos-procedimentos-perante-o-
tribunal-penal-internacional-seus-direitos>. Acesso em: 18 mar. 2019. 
364 GONZÁLEZ, Paulina Vega. O papel da Vítima nos procedimentos perante o Tribunal Penal 
Internacional: seus direitos e as primeiras decisões do Tribunal. Revista Internacional de Direitos 
Humanos, São Paulo, v. 3, n. 5, p.18-41, 2006. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-papel-das-v%C3%ADtimas-nos-procedimentos-perante-o-
tribunal-penal-internacional-seus-direitos>. Acesso em: 18 mar. 2019. 
365 BRASIL. Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. Promulga o Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. 
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n° 45/2004366, o Estado Brasileiro foi submetido à jurisdição do TPI ao inserir o § 4° 

no art. 5° da CRFB/1988. Logo, constatada a incapacidade ou omissão do Estado 

Brasileiro no processamento dos Crimes de genocídio, guerra, Crimes contra a 

humanidade ou Crimes de agressão, a atuação do TPI pode ser provocada, já que o 

Brasil se submete à jurisdição do aludido Tribunal, a cuja criação manifestou adesão. 

 

1.2.2 A influência dos tratados e convenções internacionais de Direitos 

Humanos na progressiva melhoria do Sistema de Justiça Criminal 

O Direito Internacional possui, como uma de suas fontes imediatas, os 

tratados internacionais367, os quais a Convenção de Viena de 1969368 define como 

um “[...] acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo 

Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais 

instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”. A expressão 

“[...] qualquer que seja a sua denominação específica” diz respeito às diferentes 

terminologias que são empregadas para designação de um tratado, que é termo 

genérico, pois “[...] conforme a sua forma, seu conteúdo, o seu objeto ou o seu fim” 

são inúmeras as denominações utilizadas, tais como: convenção; protocolo; 

convênio; declaração; modus vivendi; ajuste; e compromisso.369 

                                                                                                                                        
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4388.htm>. Acesso em: 18 mar. 
2019. 
366 A Emenda Constitucional n° 45/2004 será doravante denominada na presente Tese de Doutorado 
como EC 45/2004. BRASIL. Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera 
dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 
125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A 
e 130-A, e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>. Acesso em: 18 mar. 
2019. 
367 CANTARELLI, Margarida. Os Tratados Internacionais dos Direitos Humanos. In: BRANDÃO, 
Cláudio (Org.). Direitos Humanos e Fundamentais em Perspectivas. São Paulo: Atlas, 2014. p. 
127-134. 
368 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reservas aos Artigos 25 e 66. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm>. Acesso em: 06 de 
junho de 2011.  
369 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento; ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional 
Público.  15. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 29. 
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A conceituação na Convenção de Viena de 1969 é limitada370 e os 

tratados Internacionais dizem respeito a todo acordo formal destinado a produzir 

efeitos jurídicos entre os sujeitos de direito internacional público que o firmam,371 

sejam eles Estados ou outros sujeitos de direito internacional que não Estados.372 

A mesma referida Convenção de Viena de 1969 considera em seu 

preâmbulo o “[...] papel fundamental dos tratados na história das relações 

internacionais” e reconhece sua importância cada vez maior “[...] como fonte do 

Direito Internacional e como meio de desenvolver a cooperação pacífica entre as 

nações, quaisquer que sejam seus sistemas constitucionais e sociais”.373 E é 

inegável, pois, a influência que o Direito Internacional acarreta sobre o plano 

normativo interno dos países.  

Em específico, os tratados internacionais de Direitos Humanos 

contextualizam a tentativa mundial de uma progressiva valorização do ser humano e 

sua Dignidade, por meio de documentos jurídicos que orientam e, por vezes, 

obrigam os Estados signatários ao seu fiel cumprimento, havendo responsabilização 

pela respectiva inobservância, quando sob o alcance da jurisdição de sistemas 

regionais de proteção.374 Resultado da internacionalização dos Direitos Humanos, 

uma realidade incontornável, “[...] temos obrigações internacionais vinculantes” que 

tornam os Estados descumpridores responsáveis pela Reparação de Danos 

ocasionados, caso não atendam a tais regramentos.375 

Foi o que ocorreu, inclusive, com o célebre caso Maria da Penha, quando, 

                                            
370 BAHIA, Saulo José Casali. Tratados Internacionais do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 1. 
371 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 14. 
372 MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público: uma visão sistemática do direito. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009. p. 58. 
373BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reservas aos Artigos 25 e 66. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm>. Acesso em: 06 de 
junho de 2011. 
374 Observa-se que, nas lições de PIOVESAN, os sistemas regionais de proteção são conjuntos de 
regras internacionais de Direitos Humanos que coincidem no componente geográfico-espacial e 
formam, assim, universos de proteção que buscam internacionalizar os Direitos Humanos no plano 
regional a que se referem. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 349.  
375 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016.  p. 35. 
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antes de exsurgir, como consequência, inclusive, a Lei n° 11.340/2006376, a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos377 entendeu violados, por parte do 

Brasil, os arts. 8°, 24 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos378 e 

teceu uma série de recomendações ao Estado Brasileiro com enfoque na 

progressiva melhoria do Sistema de Justiça Criminal para o atendimento das 

mulheres Vítimas de Violência doméstica e familiar.379 

A ratificação da CADH, popularmente referida como Pacto de São José 

da Costa Rica, ocorreu por meio do Decreto Legislativo n° 27/1992380 e, sua 

promulgação, pelo Decreto Executivo n° 678/1992381. A partir dali, então, o Estado 

Brasileiro passou a ter de observar os Direitos Humanos nela enumerados, em que 

se incluem garantias judiciais, Igualdade perante a lei e proteção judicial. Com a 

edição do Decreto Legislativo n° 89/1998382 o Estado Brasileiro aprovou a 

                                            
376BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm>. Acesso em: 20 mar. 
2019. 
377 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos será doravante denominada na presente Tese 
de Doutorado como CIDH. 
378 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos será doravante denominada na presente Tese 
de Doutorado como CADH. 
379 CAPPELLARI, Mariana Py Muniz. Constituição, Direito Penal e jurisdição internacional. In: 
CALLEGARI, André Luís; WOTTRICH, Lisandro Luís; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Constituição 
e Ciências Criminais: estudos em homenagem aos 15 anos da Fundação Escola Superior da 
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. Cap. 7. p. 129-
151. 
380 BRASIL. Decreto Legislativo nº 27, de 1992. Aprova o texto da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 
1969, por ocasião da Conferência especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF.  Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1992/decretolegislativo-27-26-maio-1992-358314-
publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
381 BRASIL. Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1992/decreto-678-6-novembro-1992-449028-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
382 BRASIL. Decreto Legislativo nº 89, de 03 de dezembro de 1998. Aprova a solicitação de 
reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos 
os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos para 
fatos ocorridos a partir do reconhecimento, de acordo com o previsto no parágrafo primeiro do art. 62 
daquele instrumento internacional. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1998/decretolegislativo-89-
3-dezembro-1998-369634-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
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competência da CIDH para atuação nos casos de denúncia de violação ao disposto 

na CADH. Nas palavras de CAPPELLARI383, “[...] a Corte não substitui a atuação 

dos tribunais internos, acaso proferida decisão procedente, apenas responsabiliza o 

Estado e determina a Reparação aos danos causados às vítimas”.  

Consta no Relatório Anual do ano 2000 (Relatório n° 54/01)384, emitido 

pela CIDH, no caso n° 12.051, que a Senhora Maria da Penha Maia Fernandes, em 

20 de agosto de 1988, apresentou perante a CIDH denúncia em que relata a 

tolerância do Estado Brasileiro para com a Violência cometida contra ela por Marco 

Antônio Heredia Viveiros, à época seu esposo, em seu domicílio na cidade de 

Fortaleza, Estado do Ceará. Segundo o relato, a Violência perdurou durante os anos 

de convivência matrimonial e, culminou numa tentativa de homicídio e novas 

agressões em maio e junho de 1983, ano a partir do qual a Vítima foi acometida de 

paraplegia irreversível e outras enfermidades. 

Maria da Penha Fernandes, a Vítima de violência doméstica que ficou 

conhecida como Maria da Penha, relatou que o Estado Brasileiro, por mais de 15 

(quinze) anos, não tomou as medidas necessárias para processar e punir o seu 

Agente Ofensor. Segundo o teor de sua denúncia, o Brasil teria violado os arts: 1(1) 

(Obrigação de respeitar os direitos), 8 (Garantias judiciais), 24 (Igualdade perante a 

lei) e 25 (Proteção judicial) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos;385 II e 

XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem;386 bem como 3º, 

4º “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, e “g”, 5º, e 7º da Convenção de Belém do Pará.387 Essas 

                                            
383 CAPPELLARI, Mariana Py Muniz. Constituição, Direito Penal e jurisdição internacional. In: 
CALLEGARI, André Luís; WOTTRICH, Lisandro Luís; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Constituição 
e Ciências Criminais: estudos em homenagem aos 15 anos da Fundação Escola Superior da 
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. Cap. 7. p. 129-
151. 
384 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório Anual 2000: Relatório n° 54/01. 2001. 
Disponível em: <https://cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
385 BRASIL. Decreto Legislativo nº 27, de 1992. Aprova o texto da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 
1969, por ocasião da Conferência especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF.  Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1992/decretolegislativo-27-26-maio-1992-358314-
publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
386 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem: Aprovada na Nona Conferência Internacional Americana, Bogotá, 1948. 1948. 
Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm>. Acesso 
em: 20 mar. 2019. 
387 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Convenção Interamericana para prevenir, 
punir e erradicar a violência contra a mulher, "Convenção de Belém do Pará": Adotada em 



 
     105 

 

informações estão expostas no Relatório Anual 2000, formulado pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, mencionado a seguir. 

O Estado Brasileiro não apresentou seu posicionamento com relação às 

denúncias perante a CIDH, apesar de solicitada sua manifestação por 3 (três) 

oportunidades seguidas. E a CIDH acabou recomendando ao Brasil, em suma: a) o 

rápido e efetivo desfecho do processo penal relativo ao caso; b) o processo de uma 

séria investigação acerca da falha do aparelhamento estatal perante o caso, 

inclusive com a tomada de medidas administrativas, legislativas e judiciárias 

necessárias; c) a adoção de medidas reparatórias em decorrência das violações 

estatais verificadas, as quais, inclusive, impediram a possibilidade oportuna de ação 

de Reparação e Indenização civil; d) prosseguir e intensificar uma reforma que 

viesse a evitar a tolerância e o tratamento discriminatório com respeito à Violência 

doméstica contra mulheres no Brasil; e e) apresentar à CIDH, no prazo de 60 

(sessenta) dias, um relatório sobre o cumprimento das recomendações.388 

Existem dois tipos de compromissos firmados pelo Estado Brasileiro 

perante a jurisdição internacional: o primeiro que cria Obrigações de ordem jurídica 

para o Brasil, exposto em tratados internacionais ratificados na Ordem Jurídica 

interna; e, o segundo, que não cria Obrigações, mas produz um consenso 

internacional sobre as matérias nele discutidas, possuindo o Brasil e os demais 

Estados participantes a responsabilidade de implementar os Princípios e 

recomendações finais, consistindo em compromissos políticos.389 

No caso Maria da Penha, por ter ratificado a CADH e ter-se submetido à 

jurisdição da CIDH que o Brasil foi então responsabilizado pelo não cumprimento 

das Obrigações por ele firmadas, especialmente no que diz respeito aos Direitos dos 

seus Cidadãos e aos Direitos destes às efetivas garantias judiciais, à Igualdade 

perante a lei e à proteção judicial. Assim, a proteção internacional dos Direitos 

                                                                                                                                        
Belém do Pará, Brasil, em 9 de junho de 1994, no Vigésimo Quarto Período Ordinário de Sessões da 
Assembleia Geral. 1994. Disponível em: 
<http://www.cidh.org/basicos/portugues/m.belem.do.para.htm>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
388 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório Anual 2000: Relatório n° 54/01. 2001. 
Disponível em: <https://cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
389 VICENTIM, Aline. A trajetória jurídica internacional até formação da lei brasileira no caso Maria da 
Penha. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 80, set 2010. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8267>. Acesso em: 21 mar. 
2019. 
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Humanos acabou contribuindo para que o Estado Brasileiro fosse responsabilizado, 

provocando o aperfeiçoamento da legislação para a efetiva melhoria do Sistema de 

Justiça Criminal no que tange ao respeito da Vítima de Violência doméstica e 

familiar.  

Com relação à Vítima de Crime, independentemente do tipo do ilícito 

praticado, a já referida Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às 

Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder possui natureza recomendatória. Em 

outras palavras, suas disposições não criam Obrigações ao Estado Brasileiro. 

Contudo, como Declaração firmada na ONU, exsurge dela a responsabilidade do 

Estado Brasileiro de buscar a efetiva concretização das recomendações nela 

expostas, porquanto compreendidos como compromissos políticos.  

Na ONU existem outros compromissos que vinculam o Estado Brasileiro, 

enquanto membro daquela organização. Ainda que não se refiram especificamente à 

situação jurídica das Vítimas, orientam o Estado Brasileiro para o aprimoramento de 

sua Ordem Jurídica, inclusive de seu Sistema de Justiça Criminal. Cita-se, por 

exemplo, o objetivo de promoção da Justiça para todos, inserido na Agenda 2030 

para ao Desenvolvimento Sustentável, que consiste em um plano de ação para as 

pessoas, o planeta e a prosperidade.390 

Em seu objetivo de número 16, consta o compromisso assim descrito: “[...] 

promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis”, dividida em outros desdobramentos, 

tais como os que se destacam: garantir a Igualdade de acesso à Justiça, para todos; 

tomar decisões responsivas, inclusivas, participativas e representativas em todos os 

níveis; assegurar o acesso público à informação e proteger as Liberdades 

fundamentais conforme a legislação nacional e os acordos internacionais; e 

promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias. 391 

                                            
390 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Transformando Nosso Mundo: a agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável. 2016. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-
2016.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2019. 
391 BRASIL. NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
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A partir desses e, ainda, das disposições constantes na mencionada 

Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade 

e de Abuso de Poder, nota-se que pende de concretização a evidente 

Responsabilidade Estatal Protetiva defendida na presente Tese, se mostrando 

necessário o aprimoramento do seu Sistema de Justiça Criminal no que diz respeito 

tanto à contextualização da Vítima como o aprimoramento do seu acesso à Justiça. 

Inexistem, é certo, tratados internacionais firmados pelo Estado Brasileiro 

perante a jurisdição internacional, e ratificados pela Ordem Jurídica interna, que 

criem Obrigações jurídicas para o Brasil no que concerne especificamente às 

Vítimas de Crimes. Isso levaria a Pesquisa, inclusive, a indagar sobre a força 

normativa de referidos tratados, se existentes, porque o § 2° do art. 5° da 

CRFB/1988 delimita que os Direitos e garantias nela expressos não excluem outros 

decorrentes do regime e dos Princípios por ela adotados ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E, conforme 

leciona MONTEIRO392, houve quem defendesse, e até certo ponto até hoje defenda, 

que todos os tratados internacionais de Direitos Humanos possuem posição 

hierárquica constitucional com fundamento nesse dispositivo constitucional. 

Em que pese isso, a EC 45/2004,393 por sua vez, veio a inserir no art. 5° 

da CRFB/1988 o § 3°, segundo o qual os tratados e convenções internacionais 

sobre Direitos Humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às Emendas Constitucionais. Portanto, trouxe procedimento especial e 

próprio para que os tratados internacionais de Direitos Humanos ganhassem 

posição hierárquica constitucional e, via de consequência, “[...] somente com a 

inserção do § 3º ao art. 5º do texto constitucional passou a ser possível atribuir 

                                                                                                                                        
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/>. Acesso em: 22 mar. 2019. 
392 MONTEIRO, Marco Antônio Corrêa. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 151. 
393 BRASIL. Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 
5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 
129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá 
outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>. Acesso 
em: 18 mar. 2019. 
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posição hierárquica constitucional aos tratados internacionais de direitos 

humanos”.394 

O primeiro tratado internacional de Direitos Humanos ratificado pelo 

Brasil, conforme a nova sistemática esculpida no § 3° do art. 5° da CRFB/1988, foi a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no ano de 2008, adotada 

pela ONU, bem como o seu Protocolo Facultativo. Seu texto foi aprovado por meio 

da edição do Decreto Legislativo n° 186/2008395 e a sua promulgação ocorreu por 

ocasião da edição do Decreto n° 6.949/2009396. Consequentemente, tal Convenção 

obteve força de Emenda Constitucional. Por isso que a contextualização dos Direitos 

da pessoa com deficiência se deu por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei n° 13.146/2015)397, na medida em que já não se justificava a inclusão desses 

Direitos na CRFB/1988, pois todo o disposto no tratado já possuía força 

constitucional. 

Em que pese a evidente importância de contextualização da Vítima de 

Crime na Ordem Jurídica interna, inclusive com a atribuição de status de Sujeito de 

Direitos, entre os quais se incluem a sua ampla participação na persecução do ilícito, 

ou seja, no Sistema de Justiça Criminal, esta permanece à mercê do efetivo 

exercício da responsabilidade do Estado Brasileiro de concretizar os compromissos 

firmados a nível internacional, pois inexistem disposições constitucionais ou 

internacionais com força normativa constitucional que a contextualizem.  

A Vítima de Crime está sozinha na seara normativa constitucional dos 

Direitos Humanos com relação ao seu contexto danoso e muito ainda há de ser 

                                            
394 MONTEIRO, Marco Antônio Corrêa. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 146. 
395 BRASIL. Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, 
em 30 de março de 2007. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/CONGRESSO/DLG/DLG-186-2008.htm>. Acesso 
em: 22 mar. 2019. 
396 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 
de março de 2007. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. 
Acesso em: 22 mar. 2019. 
397BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 04 jun. 2019. 
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realizado quanto à sua proteção e à promoção de seus Direitos. Percebe-se que o 

Brasil, não obstante ser um dos membros fundadores da Organização das Nações 

Unidas desde 24 de outubro de 1945398 e, portanto, um dos Estados 

compromissados à concretização das declarações emanadas por aquela 

organização, pouco ou quase nada fez para implementar de modo efetivo a 

Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas de Criminalidade 

e de Abuso de Poder.   

 Ao contrário, por ocasião da formulação da CRFB/1988, perdeu-se a 

oportunidade de incluir os Direitos da Vítima junto ao rol dos Direitos Fundamentais, 

mencionando esta Categoria apenas duas vezes em todo o texto constitucional. 

Essa omissão fortaleceu a situação de isolamento e invisibilidade da Vítima, que 

clama por sua inclusão normativa constitucional que irradiará efeitos sobre a Ordem 

Jurídica interna. 

 

1.3 AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS COM RELAÇÃO À VÍTIMA DE 

CRIMES 

1.3.1 A escassa contextualização da Vítima na CRFB/1988 

Na Ordem Jurídica do Brasil, cumpre analisar as disposições 

constitucionais sobre a Vítima, observando-se que as Constituições de 1824399 e 

1891400 nada dispuseram, enquanto que a Constituição de 1934 dispôs dispunha 

apenas acerca da exceção ao asilo individual no caso da necessidade de 

penetração em residência particular para se acudir as Vítimas de Crimes401.  

                                            
398 O Brasil é um dos 193 Países-Membros da Organização das Nações Unidas, com admissão 
desde 24 de outubro de 1945. BRASIL. Nações Unidas no Brasil. Organização das Nações Unidas. 
Países-membros da ONU. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca/paises-
membros/#paisesMembros2>. Acesso em: 10 dez. 2018.  
399 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 1824. Portal da Presidência da República 
do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 04. jun. 2018. 
400 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Portal da Presidência 
da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 04. jun. 2018. 
401 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Portal da Presidência 
da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 04. jun. 2018. 
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A Constituição de 1937402 nada previu sobre a Vítima e a Constituição de 

1946403 reinaugurou as mesmas disposições (art. 141, § 15) da Constituição de 

1934. Por fim, a Constituição de 1967404, novamente, nada dispôs sobre a figura da 

Vítima.  

Nada de muito inovador pode ser visualizado na CRFB/1988.405 E a 

matéria aqui pontuada requer um tratamento constitucional mais adequado, 

revertendo a situação de Injustiça e abandono a que tem sido submetida a Vítima 

com a prática do Crime.  

Assim, cumpre à Ciência Jurídica a análise da situação que se apresenta, 

sendo que a presente Tese, com vistas a contribuir para a consecução da Justiça, 

objetiva a prescrição de um sistema normativo inclusivo da Vítima, o qual, a partir de 

alterações constitucionais promova a sua Dignidade por meio de sua elevação a 

status de Sujeito de Direitos, sobretudo de Direitos Fundamentais. 

A Sociedade é referida por PASOLD como a “[...] criadora e mantenedora” 

do Estado406. Em uma concepção genérica, consiste na “[...] união entre os homens 

em geral”407. A sua extensão e compreensão podem “[...] abranger os grupos sociais 

de uma cidade, de um país ou de todos os países, e, neste caso, é a sociedade 

humana, a humanidade”408. Ela tem por finalidade “[...] assegurar ao homem o 

desenvolvimento de suas aptidões físicas, morais e intelectuais”, impondo-lhe, para 

                                            
402 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 04. jun. 2018. 
403 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 04. jun. 2018. 
404 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 04. jun. 2018. 
405 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 abr. 
2018. 
406 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4. ed. Itajaí: Univali, 2013. p. 
21. Disponível em: <http://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-books/Documents/ecjs/E-
book%202013%20FUNÇÃO%20SOCIAL%20%20DO%20ESTADO%20CONTEMPORÂNEO.pdf>. 
Acesso em: 05 ago. 2018. 
407 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: novos paradigmas em face da globalização. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 23. 
408 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 41. ed. São Paulo: Globo Editora, 2001. p. 01.  
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isso, as Normas.409 Na concepção filosófica do Direito, trata-se de um grupo formado 

pelo acordo de vontades, com pretensão associativa, direcionada aos mesmos 

interesses, cuja obtenção resulta da soma dos esforços410. Frente às lições 

expostas, adota-se para a sua categorização o conceito utilizado por CUNHA, para 

quem a Sociedade é o conjunto de “[...] homens agrupados sob determinada ordem 

normativa, na busca por um bem comum, com um poder que os unifica”.411 

Por sua vez, a Constituição é conceituada como a “[...] ordem 

fundamental jurídica da coletividade”412, sendo este o Conceito Operacional adotado 

para a Categoria por esta Tese de Doutorado, constituindo a ordem fundamental 

válida para a Sociedade nacional.  Ela possui “[...] uma existência própria, 

autônoma, embora relativa, que advém de sua força normativa, a qual ordena e 

conforma o contexto social e político”413. Nas palavras de CANOTILHO, a 

Constituição de um Estado nacional pode ser definida como uma ordem sistemática 

e racional, de cunho político, “[...] plasmada num documento escrito, mediante o qual 

se garantem os direitos fundamentais e se organiza, de acordo com o princípio da 

divisão de poderes, o poder político".414 

A CRFB/1988, que foi apelidada de Constituição Cidadã, promulgada pela 

“Assembleia Nacional Constituinte”415 no ano de 1988, “[...] abre as perspectivas de 

realização social profunda”, porquanto visa à prática dos Direitos Sociais, bem como 

ao exercício de instrumentos que oferece ao cidadão, possibilitando a concretização 

do “Estado de justiça social”, baseado na Dignidade Humana.416 

Nas palavras de ROUSSEAU, a desigualdade, em âmbito Moral e político, 

                                            
409 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 41. ed. São Paulo: Globo Editora, 2001. p. 01. 
410 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: novos paradigmas em face da globalização. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 22. 
411 CUNHA, Alexandre Sanches. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 26. 
412 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. 
ed. Porto alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 37.  
413 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 1.   
414 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional.  6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1993. p. 12.  
415 Assim diz o Preâmbulo da CRFB/1988. 
416 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 122.  
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reside nas situações de privilégio de uns em prejuízo de outros.417  

A situação de desigualdade enfocada na presente Tese se consubstancia 

na Desigualdade Constitucional da Vítima, pela ausência de referência a essa 

Categoria, o que atrai uma situação de prejuízo normativo constitucional irradiado na 

legislação infraconstitucional. É percebida pela constatação de que, na CRFB/88, a 

palavra Vítima é encontrada apenas duas vezes, evidenciando a situação de 

ostracismo418 à qual foi relegada, sobretudo quando considerada a gama de 

disposições existentes em prol do Agente Ofensor, conforme será visto adiante.  

No art. 125, § 4º, a disposição existente trata tão somente acerca da 

competência da Justiça Militar Estadual para o processo e julgamento dos militares 

dos Estados, nos Crimes militares definidos em lei, e das ações judiciais contra atos 

disciplinares militares, ressalvando-se a competência do Júri na hipótese de Vítima 

civil. 

No espaço conferido ao art. 245, a invisibilidade se confirma diante da 

insuficiente referência constitucional à Vítima, a qual sequer aborda diretamente 

seus interesses, dispondo o seguinte: 

Art. 245.  A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o 
Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes 
carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do autor do ilícito. 

FREITAS419 menciona o art. 245 como a busca do Brasil, assim como de 

outros países, de adequação à Declaração Universal da ONU citada anteriormente. 

Contudo, a redação do dispositivo constitucional, haja vista não tratar diretamente da 

Vítima, mutila na fonte o seu Direito Fundamental, como se o resultado do Crime 

fosse sempre o seu perecimento.  

                                            
417 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem da desigualdade. Edição eletrônica: Ed. 
Ridendo Castigat Mores, 2001. p. 38.  
418 A presente Tese de Doutorado é desenvolvida sob a constatação de que há um total esquecimento 
da Vítima nas Normas constitucionais, não obstante essa Categoria estar citada na CRFB/1988, o 
que não se nega, aliás, em apenas duas oportunidades. No entanto, em nenhuma delas a Categoria 
faz referência a si mesma, no sentido de reconhecer sua vulnerabilidade ou sua própria existência. 
São menções apenas ilustrativas, fora do contexto de seus anseios, que se igualam a nada. Por isso 
que se refere à sua situação como um ostracismo e, por vezes, completa invisibilidade. 
419 FREITAS, Marisa Helena D’arbo Alves de. Proteção legal das vítimas de crimes no direito 
brasileiro. In: FREITAS, Marisa Helena D’arbo Alves de; FALEIROS JUNIOR, Roberto Galvão. 
Estudos contemporâneos de vitimologia. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. p. 9-24. 
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Não fosse apenas isso, a redação dispõe especificamente sobre a 

assistência a ser prestada pelo Poder Público aos herdeiros e dependentes, 

carentes das Vítimas de Crimes dolosos, não contemplando a pretensão pública 

assistencial dos herdeiros e dependentes que não se encontrem nesta situação de 

hipossuficiência ou, ainda, situações decorrentes de Crimes culposos. Uma 

diferenciação inaceitável considerando-se as pesquisas apontadas no decorrer 

desta Tese, com relação ao Dever de Estado, justificado na Ordem Pública e Defesa 

Social. Por fim, passadas mais de três décadas desde a promulgação da 

CRFB/1988, sequer houve regulamentação infraconstitucional do dispositivo, 

permanecendo, também, os herdeiros e dependentes da Vítima sem qualquer 

proteção legal. 

Não se ignora que os efeitos decorrentes do Crime podem ser 

potencializados quando referidos herdeiros e dependentes se encontrem em 

situação de carência, necessitando de amparo do Poder Público até para suas 

demandas mais elementares de manutenção da vida. Todavia, nossa CRFB/88 não 

poderia ter ignorado as demais pessoas envolvidas nesse fenômeno, pois, 

igualmente são relegadas ao sofrimento de efeitos que ultrapassam a esfera 

econômica. 

O Dever do Estado em contextualizar a Vítima, conferindo-lhe Direitos 

Fundamentais e assegurando a promoção de seu Empoderamento, é atraído pela 

escassez normativa constitucional. E o reconhecimento dessa Categoria como 

Sujeito de Direitos Fundamentais emergirá como efeito do Respeito à sua Dignidade 

em toda a Ordem Jurídica vigente. 

 

1.3.2 As garantias do Agente Ofensor na CRFB/1988 

Em sentido diverso do contexto constitucional em que a Vítima está 

inserida, existem diversas disposições constitucionais voltadas apenas à perspectiva 

do Agente Ofensor.  

Decorrente de tais garantias constitucionais e, sobretudo, em razão do 
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exercício do controle social, especialmente por meio da segregação420 do Agente 

Ofensor, determinada e viabilizada pelas instâncias formais de controle, o Estado 

tem conhecimento do número de pessoas sob sua custódia, de forma cautelar ou 

com sentença definitiva, em regime domiciliar, em estabelecimentos prisionais de 

competência administrativa dos Estados ou de âmbito federal.421 

Referidos dados estatísticos possibilitam a implementação de projetos 

sociais e diversas ações de ressocialização dos detentos. Ainda, para amparo de 

sua família, o Agente Ofensor conta com o benefício do auxílio-reclusão (art. 80 da 

Lei nº 8.213/1991).422 

A pretensão, nesta Subseção, é a de demonstrar a Desigualdade 

Constitucional com relação à Vítima. Evidencia-se, pela tabela abaixo, a inexistência 

de referências constitucionais à Categoria e as inúmeras menções direcionadas ao 

Agente Ofensor. A eficiência ou não dos Direitos Fundamentais do Agente Ofensor e, 

também, do Sistema Penitenciário Nacional, por sua vez, são temas que demandam 

reflexões e pesquisas específicas no ponto, não compondo os objetivos desta Tese 

de Doutorado, que possui foco na Vítima de Crime. 

Verifica-se a Desigualdade Constitucional de tratamento entre a Vítima e 

o Agente Ofensor, evidenciada na tabela a seguir, a qual pontua apenas alguns de 

tantos Direitos Fundamentais do Agente Ofensor contemplados na CRFB/88:423 

 

                                            
420 Conforme se extrai dos ensinamentos de Luigi Ferrajoli, as doutrinas positivistas da Defesa Social, 
na perseguição da prevenção dos delitos, atribuem às penas o duplo sentido de cura do condenado, 
e de sua segregação, esta última que parte do pressuposto da necessidade de neutralização da 
pessoa perigosa. FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 215.  
421 O Fundo Penitenciário Nacional foi criado pela Lei Complementar n. 79, de 7 de janeiro de 1994 e 
regulamentado pelo Decreto n. 1.093, de 3 de março de 1994, com a finalidade de proporcionar 
recursos e meios para financiar e apoiar as atividades de modernização e aprimoramento do Sistema 
Penitenciário Brasileiro; a LEP (Lei de Execução Penal) - Lei n. 7.210/84, trata do Direito do 
reeducando nas penitenciárias brasileiras e da sua reintegração à Sociedade. 
422BRASIL. Lei n. 8.213, de 24 de junho de 1991. Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. 
Acesso em: 30 mar. 2018. 
423 E exsurge daí, também, uma legislação diferenciada ao apenado de onde se destaca o direito a 
assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, ao lado de outras garantias 
previstas na Lei n° 7.210/1984, a Lei de Execuções Penais. BRASIL. Lei n° 7.210, de 11 de julho de 
1984. Institui a Lei de Execução Penal. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm>. Acesso em: 23. 
jun. 2018. 
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DIREITOS E GARANTIAS DO AGENTE OFENSOR NA CRFB/1988 
Dispositivo Conteúdo 

Art. 5º, inciso XXXVII, da CRFB/88 XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de 
exceção; 

Art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB/88 XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, 
com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o 
sigilo das votações; c) a soberania dos 
veredictos; d) a competência para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

Art. 5º, inciso XXXIX, da CRFB/88 XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação 
legal; 

Art. 5º, inciso XL, da CRFB/88 XL - a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu; 

 
Art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88 

XLVI - a lei regulará a individualização da 
pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) 
privação ou restrição da liberdade; b) perda 
de bens; c) multa; d) prestação social 
alternativa; e) suspensão ou interdição de 
direitos; 

 
Art. 5º, inciso XLVII, da CRFB/88 

XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo 
em caso de guerra declarada, nos termos do 
art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de 
trabalhos forçados; d) de banimento; e) 
cruéis; 

Art. 5º, inciso XLVIII, da CRFB/88 XLVIII - a pena será cumprida em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a 
natureza do delito, a idade e o sexo do 
apenado; 

Art. 5º, inciso XLIX, da CRFB/88 XLIX - é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral; 

 
Art. 5º, inciso L, da CRFB/88 

L - às presidiárias serão asseguradas 
condições para que possam permanecer com 
seus filhos durante o período de 
amamentação; 

 
 

Art. 5º, inciso LI, da CRFB/88 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo 
o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
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entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

 
Art. 5º, inciso LII, da CRFB/88 

LII - não será concedida extradição de 
estrangeiro por crime político ou de opinião; 

 
Art. 5º, inciso LIII, da CRFB/88 

LIII - ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade 
competente; 

 
Art. 5º, inciso LIV, da CRFB/88 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal; 

 
Art. 5º, inciso LV, da CRFB/88 

LV - 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; 

Art. 5º, inciso LVI, da CRFB/88 LVI - são inadmissíveis, no processo, as 
provas obtidas por meios ilícitos; 

 
Art. 5º, inciso LVII, da CRFB/88 

LVII - ninguém será considerado culpado até 
o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 

 
 

Art. 5º, inciso LXI, da CRFB/88 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, salvo 
nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei; 

 
Art. 5º, inciso LXII, da CRFB/88 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família 
do preso ou à pessoa por ele indicada; 

 
Art. 5º, inciso LXIII, da CRFB/88 

LXIII - o preso será informado de seus 
direitos, entre os quais o de permanecer 
calado, sendo-lhe assegurada a assistência 
da família e de advogado; 

 
Art. 5, inciso LXIV, da CRFB/88 

LXIV - o preso tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial; 

 
Art. 5º, inciso LXV, da CRFB/88 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária; 

 
Art. 5º, inciso LXVI, da CRFB/88 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança; 
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Art. 5º, inciso LXXV, da CRFB/88 

LXXV - o Estado indenizará o condenado por 
erro judiciário, assim como o que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença; 

 
 

Art. 201, inciso IV, da CRFB/88 

Art. 201. A previdência social será organizada 
sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: [...]IV - salário-família e 
auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; 

O amplo rol de garantias resulta em legislação infraconstitucional que, 

regulamentando esses Direitos, proporciona ao Agente Ofensor uma Ordem Jurídica 

adequada ao devido respeito à sua Dignidade Humana, em consecução da 

Responsabilidade Estatal Protetiva que advém do Dever de proteção aos seus 

Direitos e de realização do Bem Comum no Estado Democrático de Direito.424 

A pretensão não é a de questionar a importância do estabelecimento de 

Direitos em prol do Agente Ofensor ou a Ordem Jurídica concretizada em seu favor, 

em uma proposta excludente. As Pesquisas posteriores sobre a Justiça, para fins 

desta Pesquisa, possuem foco na ausência de reconhecimento da Vítima como 

Sujeito de Direitos Fundamentais pelo Estado, constatação que resulta, 

inevitavelmente, na inexistência de Sentimento Jurídico e Constitucional de sua 

parte, pois a Categoria não está contemplada pela Ordem Jurídica de modo 

eficiente.

                                            
424 A Responsabilidade Estatal Protetiva é Categoria nova proposta pela Doutoranda, tratando-se 
dela, de modo contextualizado, na página 224, da Seção 3.1.2 do Capítulo 3 da presente Tese de 
Doutorado, que trata da Responsabilidade do Estado Brasileiro pela implementação, proteção e 
promoção dos Direitos Fundamentais da Vítima. 
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CAPÍTULO 2 

A DIGNIDADE HUMANA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

VÍTIMA  

 

2.1 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

2.1.1 Direitos Humanos 

Direitos naturais e universais garantidos a quaisquer indivíduos, possuem 

no exercício de sua promoção característica fundamental ao pleno exercício de 

qualquer Democracia em um Estado Democrático de Direito. A compreensão dessa 

Categoria e sua evolução histórica é importante para a compreensão dos Direitos 

Fundamentais, estes, um dos pontos essenciais desta Pesquisa, ante a delimitação 

de seus objetivos. 

A expressão Direitos Humanos diz respeito aos Direitos essenciais da 

pessoa, independentemente de qualquer distinção, expressos usualmente em 

documentos de cunho internacional. Adota-se, para a Categoria, o conceito extraído 

das lições de SARLET, para quem os Direitos Humanos são: 

[...] as posições jurídicas que reconhecem o ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para 
todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco 
caráter supranacional (internacional).425  

RAMOS leciona que o cerne dos Direitos Humanos é “[...] a luta contra a 

opressão e busca do bem-estar do indivíduo; consequentemente, suas ‘ideias-

âncoras’ são referentes à justiça, igualdade e liberdade”, e que houve um processo 

de impregnação desses Valores à vida social desde o surgimento das primeiras 

comunidades humanas. E o Autor conclui que: “[...] a evolução histórica dos direitos 

humanos passou por fases que, ao longo dos séculos, auxiliaram a sedimentar o 

conceito e o regime jurídico desses direitos essenciais”, cuja afirmação universal, em 

                                            
425SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 29. 
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suas lições, tem como marco a Declaração Universal de Direitos Humanos de 

1948.426 

A iniciar pela Sociedade primitiva, gentílica, por exemplo, conforme as 

lições de SILVA, os bens eram compartilhados e havia uma comunhão de interesses 

por parte das pessoas. Por exta razão, elas não eram subordinadas, social ou 

politicamente, e apenas buscavam se livrar das opressões que nasciam em seu 

meio natural, fazendo isso por meio de novas descobertas e invenções. Mas, com o 

início das apropriações privadas, “[...] aparece uma forma social de subordinação e 

de opressão, pois o titular da propriedade, mormente da propriedade territorial, 

impõe seu domínio e subordina tantos quantos se relacionem com a coisa 

apropriada”. A humanidade se viu diante de uma “[...] escravidão sistemática, 

diretamente relacionada com a aquisição de bens”, e o Estado surge como um 

instrumento de sustentação desse sistema de dominação.427 A partir daí “O homem, 

então, além dos empecilhos da natureza, viu-se diante das opressões sociais e 

políticas, e sua história não é senão a história das lutas para delas se libertar, e o vai 

conseguindo a duras penas”.428 

A Liberdade para conduzir a vida sem opressão e a participação na 

tomada de decisões do Estado são então algumas das motivações da luta da 

humanidade pela conquista da Democracia, pois “[...] o sentimento de revolta 

tomava dentro de cada um, o aspecto de combate pela liberdade, tanto mais quanto 

se pediam, ao mesmo tempo, regras de fundo (liberdade pessoal, liberdade de 

palavra, etc.)”.429  

Para CARNELUTTI, “O segredo do direito está precisamente nisto: que os 

homens não podem viver no caos. A ordem lhes é tão necessária como o ar que 

                                            
426 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. p. 34. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ser consultada em: ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso em: 22 jul. 
2019. 
427 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 152. 
428 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 152. 
429 MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade e Igualdade: os três caminhos. Campinas: 
Bookseller, 2002. p. 237. 
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respiram”. 430 E o Direito foi a forma mais hábil que a humanidade concebeu para 

viabilizar o “estado de sociedade”, sem o qual o fim seria um cenário de barbárie no 

qual todos estariam contra todos.431 Por seu turno, os Direitos Humanos expressam, 

conforme as lições de NADER, um “[...] conjunto de normas e princípios enunciados 

sob a forma de declarações, por organismos internacionais”, cujo propósito é incutir 

nos povos e, também, nos governantes, a consciência da necessidade de 

organizarem-se de um modo que preservem os Valores fundamentais de garantia e 

proteção do ser humano.432 

É necessário que se faça a distinção entre o direito natural e os Direitos 

Humanos, visto que “[...] o Direito Natural pesquisa a natureza humana e dela extrai 

os princípios modelares do Direito Positivo”, enquanto que os Direitos Humanos 

apresentam de forma concreta estes Princípios em Normas jurídicas.433 Os Direitos 

Humanos possuem, melhor dizendo, a distintiva característica de positivação que o 

direito natural não alcança, visto que “O Direito Natural não é escrito, não é criado 

pela Sociedade, nem é formulado pelo Estado”.434 

Para SILVA, as primeiras declarações de Direitos Humanos foram 

inspiradas no “Cristianismo” e no “Direito Natural”, mas a primeira fundamentação 

dos Direitos Humanos reside nas condições históricas que, objetivamente, 

propiciaram o seu surgimento. Defende este Autor que “Houve reivindicações e lutas 

para conquistar os direitos nela consubstanciados. E quando as condições materiais 

da Sociedade propiciaram, elas surgiram, conjugando-se, pois, condições objetivas 

e subjetivas para sua formulação”.435 

Mesmo diante das características particulares do direito natural e dos 

Direitos Humanos, é importante considerar, todavia, conforme sugestão referida por 

SARLET, que “[...] na sua vertente histórica, os direitos humanos (internacionais) e 

                                            
430 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. São Paulo: Editora Pillares, 2015. p. 35.  
431 BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como Categoria Constitucional. 1. ed. 2. reimp. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012. p. 39.  
432 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 377. 
433 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 378. 
434 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 79. 
435 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 174-175. 
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fundamentais (constitucionais) radicam no reconhecimento, pelo direito positivo, de 

uma série de direitos naturais do homem”. 436  

São Direitos que começaram a se desenvolver com efetividade no plano 

internacional somente com o fim da Segunda Guerra e com o nascimento da ONU, 

em que pese a Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919, ter 

garantido Direitos Humanos dos trabalhadores desde o Pós-Primeira Guerra.437 Eles 

surgem como frutos de uma história social e conceitual: social na medida em que 

enfatizam “[...] os acontecimentos, lutas, revoluções e movimentos sociais que 

promoveram os direitos humanos” e, conceitual porquanto advém das “[...] doutrinas 

filosóficas, éticas, políticas, religiosas que influenciaram e foram influenciados pelos 

acontecimentos históricos”.438 

PECES-BARBA considera que os Direitos Humanos se referem ao que 

denomina de uma “[...] pretensión moral justificada sobre rasgos importantes 

derivados de la idea de dignidade humana”, imprescindíveis para a garantia do 

desenvolvimento integral do homem e sua recepção no Direito positivado. 439 Sua 

característica de universalidade, inclusive, faz com que tais Direitos se sobreponham 

“[...] à ordem jurídica particular, mesmo sobre os direitos civis aprovados desde a 

formação dos Estados modernos” bem como postulem a Igualdade e a Liberdade 

em constituições e documentos internacionais que submetem os Estados ao 

cumprimento jurídico.440 

Segundo BOBBIO, “O elenco dos direitos do homem se modificou, e 

continua a se modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, dos 

carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a 

                                            
436SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 29-30. 
437MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 62. 
438 TOSI, Giuseppe (Org.). Direitos Humanos: história, teoria e prática. 2004. Disponível em: 
<http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2015/08/Direitos-Humanos-Historia-Teoria-e-
Pratica.pdf>. Acesso em: 09 out. 2018. p. 9-10. 
439 “[...] pretensão moral justificada sobre trações importantes derivados da ideia de dignidade 
humana” (tradução livre). PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales: teoría 
general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1995-I. p. 102. 
440 BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos Direitos Humanos: fundamentos de um ethos de liberdade 
universal. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2000. p. 37-38.  
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realização [...] etc.”.441 De fato, a positivação dos Direitos Humanos em documentos 

internacionais encontra-se em constante evolução, na medida em que “[...] cada 

passo na etapa da evolução da humanidade importa na conquista de novos 

direitos”.442 

Contudo, BIELEFELDT adverte “A quase inquestionável valorização dos 

direitos humanos na política e no direito internacional durante as últimas décadas 

não deve levar à enganosa conclusão de que hoje eles sejam observados e 

respeitados em todo o mundo”, na medida em que, ainda existem, em toda a parte 

do globo, agressões à humanidade.443  

Na percepção de BOBBIO, é nítida e crescente a atenção voltada aos 

Direitos Humanos, “[...] seja devido à consciência cada vez mais sensível e profunda 

que se forma nos indivíduos e na comunidade em torno a tais direitos ou à contínua 

e dolorosa multiplicação das violações desses direitos”. 444  Para esse Autor, os 

Direitos Humanos ganham relevante importância por sua interligação com dois 

problemas fundamentais: a Democracia e a paz, na medida em que a sua proteção 

constitui a base da Democracia, e a manutenção da paz, por sua vez, é essencial 

para que essa proteção ganhe efetividade tanto no plano jurídico interno como no 

internacional.445 

Sendo a Democracia uma “[...] forma de governo na qual o poder político 

é exercido pelo povo” nela subsiste a vontade popular.446 Todavia, advertem 

MORAIS e NASCIMENTO que, “[...] hoje, a democracia passou a constituir-se sob 

variadas formas, fórmulas e estratégias de participação para além da disputa 

eleitoral pela representação popular [...]”447, exemplificando: atuações em 

movimentos sociais; envolvimentos em protestos e manifestações; participações em 

instituições sociais e organizações não governamentais - ONGs; demandas judiciais 
                                            
441 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 18.  
442 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 151. 
443 BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos Direitos Humanos: fundamentos de um ethos de liberdade 
universal. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2000. p. 15.  
444 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 200.  
445 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 203.  
446 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: fragmentos de um dicionário político. 21. ed. 
rev. atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018. p. 206.   
447 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria Ribas do.  Constitucionalismo e 
Cidadania: por uma jurisdição constitucional democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010. p. 69. 
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coletivas; entre outras. Apontam esses Autores para a “[...] reconfiguração das 

práticas políticas”. 448 A Democracia é, pois, o: 

[...] sistema político fundado em princípios afirmadores da liberdade e 
da igualdade de todos os homens e armado ao propósito de garantir 
que a condução da vida social se realize na conformidade de 
decisões afinadas com tais valores, tomadas pelo conjunto de seus 
membros, diretamente ou por meio de representantes seus 
livremente eleitos pelos cidadãos, os quais são havidos como 
titulares da soberania. 449 

A presente Tese possui, entre os seus objetivos, justamente isto: o 

aperfeiçoamento da Ordem Jurídica à importância dos Direitos da Vítima enquanto 

Direitos Humanos e, no âmbito interno, Direitos Fundamentais450, com vistas ao 

gozo da Liberdade e da Igualdade e, sobretudo, à preservação de sua Dignidade 

Humana Plena.  

Considerando as incontáveis Vítimas, a manutenção do atual ostracismo 

normativo constitucional, como já registrado, equivale a um cenário de barbárie, 

identificado em épocas primitivas. Existindo mil ou uma só Vítima, o que se percebe 

é a violação de sua Dignidade e a necessária aplicação do Dever constitucional, 

traduzido em Obrigações Criminais, ao Agente Ofensor em razão dos Danos 

oriundos do Crime, além da aplicação da pena prevista como caráter punitivo penal.  

 

2.1.2 Direitos Fundamentais 

Ponto essencial para o deslinde da Pesquisa é a compreensão do 

conteúdo e alcance dos Direitos Fundamentais, cuja Categoria norteia a proposta 

criação de um novo Paradigma constitucional que eleve a Vítima ao status de 

Sujeito de Direitos Fundamentais em razão do conteúdo e importância dos seus 

Direitos. 

                                            
448 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria Ribas do.  Constitucionalismo e 
Cidadania: por uma jurisdição constitucional democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010. p. 69. 
449MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A Democracia e suas Dificuldades Contemporâneas. 1998. 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/353/r137-24.pdf?sequence=4>. 
Acesso em: 13 nov. 2018. 
450 Enquanto os Direitos Humanos possuem um caráter supranacional, os Direitos Fundamentais, 
conforme será explanado adiante, são “[...] direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica 
concreta”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional.  6. ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1993. p. 517.  
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A Constituição de um Estado, segundo LASSALLE, é a “[...] lei 

fundamental da nação. O Autor a menciona como [...] uma força ativa que faz, por 

uma exigência da necessidade, que todas as outras leis e instituições jurídicas 

vigentes no país sejam o que realmente são”, não sendo possível decretar qualquer 

lei contrária à Norma fundamental.451  

BARROSO, em análise às potencialidades do Direito, “[...] ao incidir sobre 

a realidade complexa de um país envelhecido em suas estruturas políticas, frágil em 

suas instituições jurídicas e opressivo em suas relações sociais”, leciona que cabe 

ao Direito a positivação dos Valores mais elevados da civilização, em sua maioria 

disponíveis e não assimilados, e toda a Ordem Jurídica deve se movimentar para 

que referidos Valores sejam assegurados, começando pela CRFB/1988.452 

O contexto de caos e selvageria presenciado pela humanidade culminou 

no surgimento dos Direitos Humanos, principalmente a partir da 2ª Grande Guerra 

Mundial, ao final da qual ficou evidenciada a importância do estabelecimento de 

condições sólidas e imutáveis para a preservação da espécie humana. Assim 

também surgiu o mote impulsionador para que os Estados passassem a tutelar o ser 

humano como elemento de vida em suas Constituições, passando a prever ou 

ampliando, no caso de já existente, o catálogo de Direitos Fundamentais. 

Em referência ao conteúdo formal dos Direitos Fundamentais, SARLET 

leciona que eles são os “[...] direitos do ser humano reconhecidos e positivados na 

esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado”.453 Nesse contexto, 

eles são “[...] jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-

temporalmente. Portanto, são [...] os direitos objectivamente vigentes numa ordem 

jurídica concreta”454 e são atribuídos ou reconhecidos pela Norma fundamental,455 

                                            
451 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2000. p. 10. (em itálico no original).  
452 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: limites e 
possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 3. 
453SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 29. 
454CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional.  6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1993. p. 517. 
455 PINO, Giorgio. Diritti fondamentali e ragionamento giuridico. Torino: G. Giappichelli Editore, 
2008. p. 10. 
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diversamente dos Direitos Humanos que estão contidos em documentos de cunho 

internacional cujo conteúdo reconhece o ser humano como tal. 

O conteúdo formal dos Direitos Fundamentais esclarece a diferença 

substancial, no que diz respeito ao seu âmbito de proteção, em relação aos Direitos 

Humanos. Mas, o conteúdo material dos Direitos Fundamentais também deve ser 

considerado, para que ocorra a construção adequada da Categoria. Nesse norte, o 

seu conceito deve abranger os conteúdos formal e material.  

Para SARLET, a fundamentalidade material dos Direitos Fundamentais é 

verificada diante da circunstância de “[...] conterem, ou não, decisões fundamentais 

sobre a estrutura do Estado e da sociedade, de modo especial, porém, no que diz 

respeito com a posição nestes ocupada pela pessoa humana”. Por isso que, nas 

lições do Autor, um Direito é Fundamental não apenas pela relevância do Bem 

Jurídico tutelado, mas também pela relevância deste último dentre as opções da 

Constituição.456 Assim, o Autor elabora o conceito que abrange os conteúdos formal 

e material dos Direitos Fundamentais, o qual se adota, para fins da presente Tese de 

Doutorado: 

[...] todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, 
que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, 
por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido 
material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, 
retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos 
(fundamentalidade formal) [...].457 

Existe uma íntima relação entre os Direitos Fundamentais e os Direitos 

Humanos, evidenciada, conforme as lições de SARLET, na aproximação e 

harmonização do seu conteúdo, pois “[...] a maior parte das constituições do 

segundo pós-guerra se inspirou tanto na Declaração Universal de 1948, quanto nos 

diversos documentos internacionais e regionais que a sucederam”.458 

                                            
456 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 77. 
457 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 78. 
458SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 32-33. 
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BORNHOLDT ensina que os Direitos Fundamentais são referidos, 

inclusive, como “[...] ‘herdeiros históricos’ dos direitos humanos” e “[...] verdadeiros 

‘direitos’, e não simples ‘princípios’”.459 Realmente, quanto ao seu conteúdo, os 

Direitos Fundamentais são “[...] situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas 

no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa 

humana”.460 

E foi no período pós-guerra que ocorreu a consolidação do pensamento 

de que “[...] as declarações de direitos fundamentais não são meras ‘declarações de 

princípios’, mas contêm verdadeiras Normas jurídicas que, pelo menos no que tange 

às liberdades públicas, conferem direitos subjetivos aos indivíduos”.461 Sob a mesma 

ótica, MORAES conceitua as Normas constitucionais definidoras de Direitos 

Fundamentais como “[...] direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, positivados 

no texto constitucional, ou não, com aplicação nas relações da pessoa com o Estado 

ou na sociedade”. 462 Considera-se, pois, que os Direitos Fundamentais estão 

dispostos em uma dupla dimensão, subjetivos e objetivos. 

Sobre a dimensão subjetiva dos Direitos Fundamentais, observa-se que 

ela “[...] engloba a possibilidade de o titular do direito fazer valer judicialmente os 

poderes, as liberdades ou mesmo o direito à ação ou às ações negativas ou 

positivas que lhe foram outorgadas pela norma consagradora”463, representando o 

que KELSEN denomina de um “[...] simples reflexo de um dever jurídico”. 464 Logo, 

os Direitos Fundamentais constituem “Un subsistema dentro del sistema jurídico”, 

que obriga alguns destinatários ao cumprimento de Obrigações jurídicas deles 

decorrentes, a fim de que tais Direitos sejam efetivos, por meio de sua garantia ou, 

ainda, proteção judicial.465 

                                            
459 BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. Métodos para Resolução do Conflito entre Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 53/79. 
460 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 181.  
461 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do Direito: os direitos fundamentais nas 
relações entre particulares. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2011. p. 77. 
462 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. reform. rev. e atual. São 
Paulo: Atlas, 2017. p. 102.  
463 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 353. 
464 KELSEN. Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 
90.  
465“Um subsistema dentro del sistema jurídico”. (tradução livre). PECES-BARBA, Gregorio. Curso de 
Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1995-I. p. 111-
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No que concerne à dimensão objetiva dos Direitos Fundamentais, 

SARLET a define como “[...] um reforço da juridicidade das normas de direitos 

fundamentais”, e indica três funções que decorrem dessa dimensão objetiva: eficácia 

irradiante; Dever de proteção por parte do Estado; e função organizatória e 

procedimental.466 A primeira função diz respeito ao seu funcionamento como “[...] 

impulsos e diretrizes para a aplicação e interpretação do direito infraconstitucional” e 

que significa, portanto, que toda a Ordem Jurídica deve ser interpretada conforme os 

Direitos Fundamentais. A segunda, por sua vez, indica um Dever do Estado pela 

proteção dos Direitos Fundamentais das pessoas contra agressões por parte dos 

poderes públicos, dos particulares e, até mesmo, de outros Estados. 467  

Por força desse Dever de proteção, nos dizeres de SARLET, o Estado 

deve “[...] assegurar níveis eficientes de proteção para os diversos bens 

fundamentais, o que implica não apenas a vedação de omissões, mas também a 

proibição de uma proteção manifestamente insuficiente”, inclusive sob o controle do 

Poder Judiciário.468 E a terceira função, por fim, está ligada ao que esse Autor 

denomina de função organizatória e procedimental que significa que a partir das 

Normas de Direitos Fundamentais são extraídos conteúdos para “[...] formatação do 

direito organizacional e procedimental que auxilie na efetivação da proteção aos 

direitos fundamentais, evitando-se os riscos de uma redução do seu significado e 

conteúdo material”.469 Os Direitos Fundamentais são dependentes, nessa 

perspectiva, de organização e procedimento.470  

Consoante as lições de CANOTILHO, “Tal como são um elemento 

constitutivo do Estado de direito, os direitos fundamentais são um elemento básico 

para a realização do princípio democrático”, e que a importância das Normas desses 

Direitos “[...] deriva do facto de elas, directa ou indirectamente, assegurarem um 
                                                                                                                                        
112. 
466 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 354-356. 
467SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 354-356. 
468 SARLET, Ingo Wolfgang in: CANOTILHO, J. J. Gomes. [et al]. SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, 
Lenio Luiz; MENDES, Gilmar Ferreira (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 187-188. 
469SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 354-356. 
470 SARLET, Ingo Wolfgang in: CANOTILHO, J. J. Gomes. [et al]. SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, 
Lenio Luiz; MENDES, Gilmar Ferreira (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 187-188. 
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status jurídico-material ao cidadão”.471 Não à toa, PECES-BARBA enfatiza a 

tendência dos Direitos Fundamentais à facilitação da independência e da Autonomia 

das pessoas, visto que sua natureza estaria ligada, justamente, às ideias de 

Liberdade e Igualdade voltadas a conceitos como solidariedade e segurança 

jurídica. 472   

A CRFB/1988 “[...] alargou significativamente o campo dos direitos e 

garantias fundamentais, colocando-se entre as Constituições mais avançadas do 

mundo no que diz respeito à matéria”.473 Todavia, no que diz respeito à Vítima, as 

menções indiretas que fez à Categoria – apenas duas - manteve-a, conforme já 

advertido, em um cenário de ostracismo normativo com reflexos prejudiciais por toda 

a Ordem Jurídica brasileira. 

Constata-se, portanto, uma falha no catálogo de Direitos Fundamentais 

no Estado Brasileiro, lembrando que CANOTILHO discorre acerca da crise da 

CRFB/1988 e dos referidos Direitos, ao mencionar que padecem de problemas de: 

inclusão; referência; mal-estar; bem-estar; reflexão; reinvenção de território; e 

competência de saber.474 A ausência de defesa dos interesses da Vítima nesse 

catálogo revela flagrante problema de reflexão, que está presente, segundo esse 

Autor, quando há uma: 

[...] impossibilidade de o sistema regulativo central gerar um conjunto 
unitário de respostas dotadas de racionalidade e coerência 
relativamente ao conjunto de demandas ou exigências, cada vez 
mais complexo e crescente, oriundo do sistema social.475 

A luta da Vítima pela consagração de Direitos que lhe amparem para fins 

de, ao menos, minimizar as sequelas deixadas pelo Crime esbarra na compreensão 

axiológica quanto ao lugar conferido ao Agente Agressor e à própria Vítima num 

emaranhado legislativo distante do potencial esperado para a preservação da 

Dignidade Humana que conforme todos os envolvidos no fenômeno. 
                                            
471CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1993.  p. 431/177. (em itálico no original) 
472 PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid, 1995-I. p. 109. 
473 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 18. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 104.  
474 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Editora 
Coimbra, 2004. p. 120. 
475 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Editora 
Coimbra, 2004.p. 123. 
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É necessário que ocorra o Empoderamento da Vítima, por meio de 

alterações constitucionais na CRFB/1988, que passem a prever os seus Direitos 

Fundamentais, os quais, diretamente ligados à preservação de sua Dignidade e, por 

meio de sua eficácia irradiante, atraiam a proteção estatal, culminando em uma 

instrumentalização que não permita a redução do significado e conteúdo material 

dos Direitos da Vítima. 

 

2.1.2.1 As características dos Direitos Fundamentais 

Frente ao seu conteúdo jurídico que, conforme visto, representa a 

tutela do ser humano no texto constitucional, os Direitos Fundamentais são dotados 

de características próprias que, para além de sua força normativa, os diferenciam de 

outras normas, ensejando, inclusive, a sua aplicabilidade diferenciada e atraindo a 

Responsabilidade Estatal Protetiva. 

Existem características elementares aos Direitos Fundamentais 

indicadas por MAZZUOLLI, sobre as quais se discorre na sequência, com destaque 

para a Imprescritibilidade e Irrenunciabilidade, pelos efeitos gerados a partir da 

inserção dos Direitos das Vítimas no rol de Direitos Fundamentais.476  

A universalidade assenta que todas as pessoas são titulares de Direitos 

Humanos, sem qualquer espécie de distinção ou condição para sua efetivação, 

bastando a qualidade de ser humano.477 

A historicidade, por sua vez, refere-se à constante construção histórica 

dos Direitos Fundamentais, os quais surgem, ampliam-se e evoluem no decorrer dos 

tempos.478 BOBBIO479 justifica essa característica no fato de que eles nascem em 

determinadas circunstâncias marcadas por lutas em defesa de novas liberdades e 

de forma gradual, “[...] não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. 

                                            
476 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 32. 
477 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 32. 
478 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 183. 
479 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 9.  
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Os Direitos Fundamentais são alçados, ainda, à condição de 

Imprescritíveis. A Imprescritibilidade é a característica dos Direitos Fundamentais 

que indica que esses Direitos “[...] nunca deixam de ser exigíveis”.480 Eles “[...] não 

se perdem ou divagam no tempo”481 e, “Se são sempre exercíveis e exercidos, não 

há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade 

pela prescrição”.482 Sua existência se justifica na pretensão de que a Dignidade 

Humana seja exercida em sua plenitude.483 

Entende-se no sentido dessa característica que, como a 

Imprescritibilidade dos Direitos Fundamentais advém justamente da importância do 

bem maior que eles visam a tutelar, ou seja, a Dignidade Humana seria incoerente 

que contra os Direitos Fundamentais aqui defendidos - em que se incluem a 

Reparação e a Indenização - viesse a correr a prescrição, justamente porque essas 

pretensões objetivam a recomposição dessa mesma Dignidade. 

A palavra Reparação possui sentido de Reparação do Dano, como ato 

de “ressarcimento do dano”.484 Conforme assentou o STJ em julgado que tratou da 

Imprescritibilidade aplicada aos Danos decorrentes das violações aos Direitos 

Fundamentais praticadas durante o Regime Militar, a Reparação econômica e a 

Indenização por Danos morais: 

[...] são verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades 
diversas: aquela visa à recomposição material (danos emergentes e 
lucros cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da 
integridade moral, expressão dos direitos da personalidade.485 

Para fins da presente Tese, a Reparação consiste, pois, no ato ou 

efeito de retratação dos efeitos patrimoniais negativos, ou seja, dos Danos materiais, 

                                            
480 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 183. 
481 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 33. 
482 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 183. 
483PADILHA. Rodrigo. Direito Constitucional. 5. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. p. 237.  
484 SIDOU, J. M. Othon (Org.). Dicionário Jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 11. ed. 
rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 538. 
485BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.678.628 - RJ. Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Brasília, DF, 02 de outubro de 2017. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=1678628&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=ti
poPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 21 fev. 2019. 
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imediatos ou não, decorrentes do Crime, em que se inclui a restituição486. Por sua 

vez, a Indenização é a compensação econômica decorrente dos Danos de ordem 

física, mental, estética e/ou morais suportados pela Vítima em decorrência do 

Crime.487 

Ambas as pretensões advêm, para fins desta Tese de Doutorado, da 

ocorrência do Crime, o qual, conforme já visto, é uma ofensa contra o indivíduo e 

sempre representa a forma que o Agente Ofensor encontra para afirmar o seu poder 

e retirar da Vítima o seu sentido de poder pessoal.488 E como o seu postulado é a 

Dignidade Humana, cuja tutela não encontra limitação temporal na CRFB/1988, 

recai sobre elas a característica da Imprescritibilidade. 

Em semelhante raciocínio, o STJ já assentou a tese da 

Imprescritibilidade das pretensões reparatórias oriundas da afronta aos direitos 

básicos durante o regime militar de exceção.489 Em um de seus julgados, em que é 

confirmada a Indenização moral decorrente da aflição de familiar de Vítima 

sepultada sem qualquer comunicação à família ou assentamento do óbito, extrai-se: 

                                            
486 Conceito operacional composto pela Doutoranda, baseado na interpretação conferida pelo STJ ao 
sentido de Reparação, adequado ao proposto na presente Tese de Doutorado, que propõe a 
composição dos Danos materiais suportados pela Vítima, hipótese em que se enquadra a restituição. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.678.628 - RJ. Relator: Ministro Herman 
Benjamin. Brasília, DF, 02 de outubro de 2017. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=1678628&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=ti
poPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 21 fev. 2019. 
487 Conceito operacional composto pela Doutoranda, baseado na interpretação conferida pelo STJ ao 
sentido de Indenização, adequado à proposta da presente Tese de Doutorado, que propõe a 
compensação econômica dos Danos de ordem moral, física, mental ou estética suportados pela 
Vítima. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.678.628 - RJ. Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Brasília, DF, 02 de outubro de 2017. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=1678628&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=ti
poPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 21 fev. 2019.  
488 Conforme delimitado na página 45, da Seção 1.1.1, do Capítulo 1 da presente Tese de Doutorado, 
que trata do Crime, da Vítima de Crime e do Agente Ofensor.  
489 De acordo com a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a prescrição quinquenal, 
prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32, não se aplica às ações indenizatórias por danos morais, em 
face de perseguição política e tortura, ocorridos durante o regime militar, decorrentes de violação de 
direitos fundamentais, sendo, no caso, imprescritível a pretensão indenizatória. Precedentes do STJ 
(AgRg no AREsp 611.952/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 
10/12/2014; AgRg no REsp 1.128.042/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 
de 23/08/2013; AgRg no AREsp 302.979/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 
de 05/06/2013; AgRg no Ag 1.428.635/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, DJe de 09/08/2012). BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 816.972. 
Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Brasília, DF, 10 de março de 2016. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200302108787&dt_publicacao=03/1
1/2004>. Acesso em: 21 fev. 2019. 
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[...] À luz das cláusulas pétreas constitucionais, é juridicamente 
sustentável assentar que a proteção da dignidade da pessoa humana 
perdura enquanto subsiste a República Federativa, posto seu 
fundamento. 

Consectariamente, não há falar em prescrição de ação que visa 
implementar um dos pilares da República, máxime porque a 
Constituição não estipulou lapso prescricional ao direito de agir 
correspondente ao direito inalienável à dignidade.  

[...] A exigibilidade a qualquer tempo dos consectários às violações 
dos direitos humanos decorre do princípio de que o reconhecimento 
da dignidade humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz, razão por que a Declaração Universal inaugura seu regramento 
superior estabelecendo no art. 1º que “todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos”. 

Deflui da Constituição Federal que a dignidade da pessoa humana é 
premissa inarredável de qualquer sistema de direito que afirme a 
existência, no seu corpo de normas, dos denominados direitos 
fundamentais e os efetive em nome da promessa de inafastabilidade 
da jurisdição, marcando a relação umbilical entre os direitos 
humanos e o direito processual.490 

É preciso, pois, refletir que o Crime viola as regras do Direito e 

constitui-se numa interferência na vida da Vítima, sendo que as sequelas reflexivas 

desse ato ilícito transcendem a sua individualidade, atingindo negativamente seu 

círculo familiar e, por conseguinte, toda a Sociedade, em completo desrespeito a um 

dos pilares da Democracia, a Dignidade. 

Logo, pois, destaca-se que é fundamental o proposto reconhecimento 

de Direitos Fundamentais das Vítimas relativos à Reparação e à Indenização de 

Danos por parte do Agente Ofensor, na medida em que tais Direitos passam a atuar 

como instrumentos de defesa do exercício da Dignidade Humana Plena, não 

ocorrendo prescrição pela ausência de exercício desse Direito. 

O campo normativo que se pretende inaugurar a partir desta Tese 

trará situações jurídicas novas, as quais, mescladas com os sentimentos inegáveis 

que circulam o fenômeno do Crime, demandam o cuidado para que o Direito se 

assente na consciência da Sociedade. Daí se destaca a importância da 

Imprescritibilidade dos Direitos Fundamentais da Vítima, conforme se perceberá 

                                            
490BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 612.108. Relator: Luiz Fux. Brasília, 
DF, 10 de agosto de 2004. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200302108787&dt_publicacao=03/1
1/2004>. Acesso em: 21 fev. 2019. 
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com maiores detalhes no Capítulo 3, que irá explorar a possibilidade de a Vítima 

buscar seus Direitos a qualquer tempo, considerando a singularidade de cada 

situação fática. 

A Irrenunciabilidade, para fins da presente Tese de Doutorado, é a 

característica dos Direitos Fundamentais que indica que esses Direitos não 

admitem por parte do seu titular a abdicação.491 Nas palavras de SILVA alguns 

deles “[...] podem até não ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas não se 

admite sejam renunciados”. 492 Nota-se que “[...] a autorização de seu titular não 

justifica ou convalida qualquer violação ao seu conteúdo”.493 Em suma, é possível 

deixar de exercer os Direitos Fundamentais. Todavia, a utilização negativa desses 

Direitos não significa a sua renúncia, havendo a possibilidade de ser exercido a 

qualquer tempo, sobretudo ao ser considerado a sua Imprescritibilidade, 

característica antes referida. 

Além das referidas características elementares, colhe-se das lições de 

MAZZUOLLI que os Direitos Fundamentais são dotados, ainda, das características 

de essencialidade, inexauribilidade e vedação do retrocesso.494 

A essencialidade significa que esses Direitos são, conforme o nome já 

sugere, essenciais por sua própria natureza, tanto porque seu conteúdo aponta 

para os Valores supremos do homem e para a preservação da Dignidade Humana, 

quanto porque está alçado à posição de Norma constitucional, em um rol expresso 

que, a teor do que leciona esse Autor, permite a revelação de outros Direitos 

Fundamentais.495 

Quanto à inexauribilidade, MAZZUOLLI assenta que significa que os 

Direitos Fundamentais “[...] têm a possibilidade de expansão, a eles podendo ser 

                                            
491 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 183. 
492 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 183. 
493 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 32-33. 
494 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 32-34. 
495 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 32. 



 
     134 

 

acrescidos novos direitos, a qualquer tempo, exatamente na forma apregoada pelo 

§2º do art. 5º da Constituição Federal de 1988”.496  

De fato, o aludido artigo constitucional diz respeito à expressa 

previsão de que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos Princípios por ele adotados ou dos tratados 

internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja parte. Assim, esse 

Autor conclui que os Direitos Fundamentais são duplamente inexauríveis, na 

medida em que eles “[...] podem ser complementados tanto por direitos decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados como por direitos advindos dos 

tratados internacionais (de direitos humanos) em que o Brasil seja parte”.497 

Acerca do tema, FARIAS leciona que o rol de Direitos e Garantias 

Fundamentais expresso no Título II da Constituição traduz a especificação e a 

densificação da Dignidade Humana que, por sua vez, funciona como “cláusula 

aberta”. Segundo esse Autor, permite-se o surgimento de novos Direitos 

Fundamentais que, embora não expressos na CRFB/1988, estejam nela implícitos, 

“[...] seja em decorrência do regime e princípios por ela adotados, ou em virtude dos 

tratados internacionais de que o Brasil seja parte”.498  

Com esse entendimento corrobora HAMMERSCHMIDT, ao lecionar 

que a Dignidade Humana “[...] constitui uma verdadeira cláusula geral que, aberta e 

sem conteúdo, o que faz com que não se esgote em listas prévias constantes de 

leis específicas”, esclarecendo que a Dignidade Humana não possui conteúdo 

preestabelecido, tendo em vista a sua magnitude e abrangência.499 

MARTINS adverte que o funcionamento da Dignidade Humana como 

“cláusula aberta”, a respaldar o surgimento de novos Direitos Fundamentais, não 

advém somente do disposto no §2º do art. 5º da CRFB/1988, mas, “[...] 

                                            
496 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 33. 
497 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 33. (em itálico no original).  
498FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos: A honra, a intimidade, a vida privada e a 
imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 
1996. p. 54. 
499 HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade Genética & Direito da Personalidade. Curitiba: Juruá, 
2013. p.123. 
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principalmente pelo fato de que a dignidade da pessoa humana é o objetivo máximo 

a ser alcançado pelo Estado e pela Sociedade”.500  

Por fim, com relação à vedação do retrocesso, esta significa que os 

Direitos Fundamentais jamais podem retroceder em positivação. Acerca dessa 

característica, MAZZUOLLI refere que: 

Assim, se uma norma posterior revoga ou nulifica uma norma 
anterior mais benéfica, essa norma posterior é inválida por violar o 
princípio internacional da vedação do retrocesso (igualmente 
conhecido como princípio da “proibição de regresso, do “não retorno” 
ou “efeito cliquet).501 

Na continuidade da análise quanto às características dos Direitos 

Fundamentais,502 aponta-se a cláusula de barreira, comumente referida como 

cláusula pétrea e que funciona como escudo constitucional que os livra da 

possibilidade de supressão mediante reformas legislativas, tornando-os imunizados 

para esse fim. 

Todo o explanado com relação aos Direitos Fundamentais e sua 

relação com a Dignidade Humana conferem a eles o seu significado de 

indispensabilidade no Estado Democrático de Direito. 

Conforme as lições de SILVA o Estado Democrático de Direito concilia 

os ideais de Estado Democrático e de Estado de Direito, mas, não se limita à 

reunião dos elementos desses dois tipos de Estado, os supera porque “[...] agrega 

um componente revolucionário de transformação do status quo”, ou seja, de 

transformação da realidade. Esse Autor esclarece que a CRFB/1988 emprega o 

termo “democrático” para qualificar o Estado, o que “[...] irradia os valores da 

democracia sobre todos os seus elementos constitutivos e, pois, também, sobre a 

ordem jurídica”, diferentemente da Constituição Portuguesa, por exemplo, que 

                                            
500 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 67. 
501 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 33-34. (em itálico no original).  
502 Referidos também como Direitos Fundamentais Subjetivos Pétreos, cuja qualidade de 
“fundamental quer dizer essencial, vital, indispensável e pétreo quer dizer resistente, duro, intrépido” 
MARTINS NETO, João dos Passos. Direitos Fundamentais: conceito, função e tipos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 87. 
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instaura o Estado de Direito Democrático, em que o termo “democrático” qualifica o 

Direito. 503  

Na continuidade de suas lições, SILVA esclarece que a Democracia 

que esse tipo de Estado tende a realizar é um processo de convivência social em 

uma Sociedade livre, justa e solidária em que o poder emana do Povo e é exercido 

em seu proveito. O objeto almejado é uma Democracia participativa, pluralista, e que 

libera a todos das formas de opressão, por meio do reconhecimento de direitos 

individuais, políticos e sociais, mas, também, por meio da vigência de condições 

econômicas suscetíveis de favorecer o pleno exercício desses Direitos. 504  

Conforme as lições de SARLET, a legalidade constitui princípio que 

permanece vinculado ao Estado de Direito e, na construção da concepção de 

Estado Democrático de Direito, “[...] assume a forma de busca efetiva de 

concretização da igualdade” por meio do “[...] asseguramento jurídico de condições 

mínimas de vida ao cidadão e à comunidade”, enquanto que a atuação do Estado é 

destinada à transformação do status quo.505 Para SILVA, a legalidade democrática 

realiza a Igualdade e a Justiça na “[...] busca da igualização das condições dos 

socialmente desiguais” e, a lei: 

[...] caracteriza-se como desdobramento necessário do conteúdo da 
Constituição e aí exerce a função transformadora da sociedade, 
impondo mudanças sociais democráticas, ainda que possa continuar 
a desempenhar uma função conservadora, garantindo a 
sobrevivência de valores socialmente aceitos. 506 

MORAES utiliza a expressão “Estado Constitucional” em referência ao 

Estado Democrático de Direito, o qual, em suas palavras: “[...] configura-se, 

portanto, como uma das grandes conquistas da humanidade, que, para ser um 

                                            
503 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, n. 173, p. 15-34, 1988. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126>. Acesso em: 18 jul. 
2019. (em itálico no original)  
504 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, n. 173, p. 15-34, 1988. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126>. Acesso em: 18 jul. 
2019. (em itálico no original)  
505 SARLET, Ingo Wolfgang in: CANOTILHO, J. J. Gomes. [et al]. SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, 
Lenio Luiz; MENDES, Gilmar Ferreira (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 115-116. (em itálico no original)  
506 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 123. 
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verdadeiro Estado de qualidades no constitucionalismo moderno deve ser um 

Estado democrático de direito.” Para esse Autor, o Estado Democrático de Direito é 

“[...] mais do que o Estado de Direito, é também o Estado Democrático, introduzido 

no constitucionalismo como garantia de legitimação e limitação do Poder”.507 

Em suma, o Estado Democrático de Direito é Estado pluralista, 

destinado à garantia da soberania popular, de uma Sociedade livre, justa e solidária, 

de Direitos Fundamentais consagrados e protegidos por uma Ordem Jurídica 

emanada da Sociedade que possibilite o exercício desses Direitos garantidores dos 

Valores e Princípios normatizados constitucionalmente.508  

Justifica-se, então, a previsão disciplinada pelo art. 60, §4°, da 

CRFB/1988, que elenca os limites materiais ao poder de reforma de uma 

diferenciada proteção jurídica, resistente o suficiente para que os Direitos 

Fundamentais não sejam abolidos.509 Essas sensíveis cláusulas510 significam “[...] a 

garantia de permanência da identidade da Constituição e dos seus princípios 

fundamentais”,511 as quais “[...] retiram da área reformável as matérias nela 

designadas, tais como a forma de governo, a organização federativa, os direitos 

humanos e a representação dos Estados no Senado”.512 

                                            
507 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  33. ed. rev. e atual. até a EC n. 95, de 15 de 
dezembro de 2016.São Paulo: Atlas, 2017. p. 1-6. (em itálico no original).  
508 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de SILVA, José Afonso 
da. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 173, p. 
15-34, 1988. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126>. Acesso em: 18 jul. 
2019; MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  33. ed. rev. e atual. até a EC n. 95, de 15 de 
dezembro de 2016.São Paulo: Atlas, 2017. p. 1-6; e SARLET, Ingo Wolfgang in: CANOTILHO, J. J. 
Gomes. [et al]. SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz; MENDES, Gilmar Ferreira (Coord.). 
Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 115-116. 
509 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 28 fev. 
2019. 
510 A forma federativa de Estado e a separação dos Poderes estão dispostas nos arts. 1º e 2º da 
CRFB/1988. Já os Direitos e Garantias Individuais são todos aqueles expostos ao longo do Título II 
da CRFB/1988, onde se inclui o extenso rol de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º), os 
Direitos Sociais (arts. 6º a 11), os Direitos de Nacionalidade (arts. 12 e 13), os Direitos Políticos (arts. 
14 a 16), onde, inclusive, consta o direito ao voto direto, secreto, universal e periódico e os Direitos e 
Garantias relacionados aos Partidos Políticos (art. 17). 
511 PEDRA, Adriano Sant`Ana. A Constituição Viva: poder constituinte permanente e cláusulas 
pétreas na democracia participativa. Belo Horizonte: Mandamentos, 2005. p. 94.  
512 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010. p. 67. 



 
     138 

 

A CRFB/1988, portanto, confere aos Direitos Fundamentais de 

primeira, segunda e terceira dimensão o status de cláusula pétrea, sejam eles 

direitos de defesa ou prestacionais, na medida em que não se verifica hierarquia, 

jurídica ou axiológica entre eles e caracterizada está a interdependência.513 E um 

dos arrimos dessa fundamentalidade reside justamente na circunstância dessa 

elevação,514 eis que qualquer violação se caracterizaria pela inconstitucionalidade 

em decorrência do confronto com o “[...] núcleo restrito e basilar, intangível pelo 

desenvolvimento das instituições sociais e políticas”.515 

Os Direitos Fundamentais constituem Valores básicos para uma vida 

em Sociedade, intimamente ligados à Dignidade Humana e à limitação do poder, 

porquanto não haveria Dignidade em um cenário de opressão.516 Isto evidencia a 

importância do mencionado mecanismo de defesa, que visa a obstaculizar qualquer 

ruptura da normatização constitucional e, via de consequência, culmina na proteção 

desses Direitos tão fundamentais.  

Percebe-se que as características aqui elencadas reforçam a Tese de 

proteção da Vítima em sua Dignidade na CRFB/1988, principalmente as 

características de historicidade e essencialidade, porquanto a primeira advoga que 

os Direitos Fundamentais são construídos no decorrer de um processo histórico pela 

luta por novas Liberdades e, a segunda, assenta que os Direitos Fundamentais 

apontam para a previsão de Direitos essenciais à preservação da Dignidade 

Humana, caracterizados pela universalidade.  

Percebe-se, também, que a tutela de novos Direitos Fundamentais em 

prol da Vítima torna maior sentido quando analisado, ainda, o conteúdo da 

inexequibilidade, a qual permite sua expansão em correspondência ao conteúdo 

constitucional. Trata-se de característica que, conforme visto, advém da constatação 
                                            
513BRANDÃO, Rodrigo. São os Direitos Sociais Cláusulas Pétreas? Em que medida? Custos Legis. 
Revista Eletrônica do Ministério Público Federal. Disponível em: 
<http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista_2010/2010/aprovados/2010a_Dir_Pub_Brandao.pdf>. 
Acesso em: 04 nov. 2018 
514SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Fundamentais Sociais como "Cláusulas Pétreas". Cadernos 
de Direito: Cadernos do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Metodista de Piracicaba, 
Piracicaba, v. 18, n. 34, p.78-97, 2018. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-
unimep/index.php/cd/index>. Acesso em: 04 nov. 2018. 
515SIQUEIRA, Natercia Sampaio. Cláusulas Pétreas na Constituição Brasileira: sua equivalência 
com a matéria constitucional na Justice as Fairness. Disponível em: 
<https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/viewFile/3972/2315>. Acesso em: 04 nov. 2018.  
516 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 18. 
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de que a Dignidade Humana funciona como “cláusula aberta” que justifica a 

ampliação do rol de Direitos e Garantias Fundamentais.  

Referidas características abrem caminho em harmonia a esta Tese, 

para que a produção normativa dos Direitos da Vítima com status de Direitos 

Fundamentais culmine na respectiva efetividade dos mecanismos necessários ao 

resgate da sua Dignidade Humana Plena, destacando a magnitude e o Valor de sua 

significação, que jamais poderia admitir um rol estático diante de todos os pleitos 

sociais no Estado Democrático de Direito.  

 

2.1.2.2 As dimensões de Direitos Fundamentais 

O conteúdo dos Direitos Fundamentais evolui e, frente a essa evolução, 

são classificados por dimensões, estas diferenciadas em razão do conteúdo que 

abrange os Direito Fundamentais que as compõem.  

A positivação dos Direitos Fundamentais surge ao mesmo tempo em que 

são consolidadas as bases de fundamentação do Estado Democrático de Direito, 

quando foi possibilitada a participação das pessoas na tomada de decisões políticas, 

bem como limitados os poderes estatais e postos em prática os valores liberais.517 

Esses Direitos passam por uma constante transformação de conteúdo, titularidade, 

eficácia e efetivação.518 

A Doutrina, a exemplo de BONAVIDES519 e MARMELSTEIN520, refere-se 

à Karel Vasak521 como o precursor da Teoria Geracional dos Direitos, o qual, nos 

ensinamentos de referidos Autores, buscou metaforicamente demonstrar a evolução 

                                            
517 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 38-
39. 
518SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 316. 
519 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 563/579. 
520 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 
37/38. 
521 MARMELSTEIN leciona que Karel Vasak foi “[...] um jurista tcheco, naturalizado francês” que 
desenvolveu a “teoria das gerações dos direitos” inspirado pelos lemas da “Revolução Francesa”: 
“liberdade”; “igualdade”; e “fraternidade”.  MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos 
Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 37/38. 
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dos Direitos Fundamentais partindo dos lemas da Revolução Francesa: “liberdade”; 

“igualdade”; e “fraternidade”. 

A terminologia “dimensão de direitos” é mais adequada do que a 

expressão “geração de direitos” na medida em que o constante reconhecimento de 

novos Direitos Fundamentais possui caráter de complementaridade, e não de 

alternância. Por conseguinte, a expressão geração pode induzir à falsa conclusão de 

que uma geração surge em substituição ou apresenta maior relevo do que outra.522 

Em outras palavras, “O processo é de acumulação, e não de sucessão” e “o ideal é 

considerar que todos os direitos fundamentais podem ser analisados e 

compreendidos em múltiplas dimensões”, pertencentes a uma mesma realidade 

dinâmica e sem qualquer hierarquia entre elas.523 

Segundo MARMELSTEIN, os Direitos Fundamentais de primeira 

dimensão dizem respeito aos direitos civis e políticos fundados na Liberdade e que 

encontram a sua origem na “Revolução Burguesa”.524 BONAVIDES ensina que “[...] 

são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo 

constitucional, a saber, os direitos civis e políticos”525 e, para SARLET, eles são o 

direito à vida, à Liberdade, à propriedade e à Igualdade perante a lei, além de 

variadas vertentes da Liberdade, tais como as Liberdades de imprensa, 

manifestação, reunião e associação. 526  

Nas palavras de CASTILHO527, os Direitos Fundamentais de primeira 

dimensão “[...] são as chamadas liberdades públicas negativas ou direitos negativos 

(já que implicam a não interferência do Estado)”. Assim, em sua essência, os 

Direitos Fundamentais de primeira dimensão propõem Direitos de defesa contra 

qualquer arbitrariedade estatal que venha a opor-se contra os bens jurídicos aos 

quais se destinam proteger. Significam, portanto, um Dever de abstenção estatal.  

                                            
522 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 316. 
523 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 53-
54. 
524 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 37. 
525 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 563.  
526 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 318. 
527 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 29. 
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Por outro lado, conforme ARAUJO e NUNES JUNIOR528, no tocante à 

segunda dimensão, exsurge a necessidade de, além de garantir o livramento de 

quaisquer abusos por parte do Estado, garantir também condições mínimas de 

Dignidade e existência ao homem que, “[...] liberto do judô do Poder Público, 

reclama agora uma nova forma de proteção de sua dignidade, [...] a satisfação das 

necessidades mínimas para que se tenha dignidade e sentido na vida”. 

A era da industrialização, no século XIX, foi chamada pelos franceses de 

“Belle Époque”, que, em português, significa bela época, em referência ao tempo de 

avanço industrial e prosperidade vivida pela Sociedade. Essa prosperidade não 

alcançava a todos, pois o avanço econômico culminou em uma série de problemas 

sociais, gerando a insatisfação daqueles que não podiam gozar daquela “Bela 

Época”.529 

Diga-se que a maioria da população, embora já detentora dos Direitos 

Fundamentais de primeira dimensão que as tornaram livres e com maior 

participação política, nas palavras de MARMELSTEIN, “[...] passava fome, estava 

desempregada ou morria por falta de cuidados médicos, ou seja, estava 

completamente excluída das vantagens estatais usufruídas pela burguesia”. 530    

E é nesse contexto que se inaugura, portanto, a segunda dimensão dos 

Direitos Fundamentais, municiados de novas garantias institucionais e de concepção 

de objetividade, com as quais atualmente estão revestidos esses Direitos.531 Trata-

se de uma dimensão de Direitos que surge em consequência das limitações da 

primeira, visto que “[...] nem mesmo a reunião de todos os direitos de liberdade 

seriam suficientes para a proteção integral do ser humano em uma sociedade 

desigual”.532 Seu objetivo é “[...] assegurar a igualdade real entre os seres 

humanos”.533 

                                            
528 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 9. ed. 2005. p. 116. 
529 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 44. 
(em itálico no original).  
530 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 44. 
531 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 565/568. 
532 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 40. 
533 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 40. 
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LORENZETTI534 ensina que a segunda dimensão constitui base de 

efetivação para a primeira: “[...] para sermos livres, necessitamos ter um nível de 

vida digno e um mínimo de educação; do contrário, não haverá possibilidade de 

optar, porque se está em estado de necessidade ou porque não se conhecem as 

opções”.  

Essa segunda dimensão de Direitos Fundamentais passa a exigir que o 

Estado abandone qualquer posição de inércia, assumindo “[...] uma atuação direta 

no sentido de diminuir as desigualdades existentes e, também, de fomentar 

condições para que todos tenham as mesmas oportunidades e vivam em condições 

dignas”.535Ela diz respeito àqueles “[...] direitos sociais, culturais e econômicos bem 

como os direitos coletivos ou de coletividades”,536 ou seja, direitos de cunho positivo 

e, ainda, aqueles denominados de liberdades sociais “[...] como bem mostram os 

exemplos da liberdade de sindicalização, do direito de greve, bem como o 

reconhecimento de direitos fundamentais aos trabalhadores”.537 Nos dizeres de 

SARLET: 

A segunda dimensão dos direitos fundamentais abrange, portanto, 
mais do que os direitos a prestações, nada obstante o cunho 
“positivo” possa ser considerado o marco distintivo desta nova fase 
na evolução dos direitos fundamentais.538 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial cresce a ideia de universalização 

dos Direitos e, via de consequência, do “[...] sentimento de solidariedade mundial 

que brotou como reação aos abusos praticados durante o regime nazista”.539 

Referido sentimento aliado ao sentimento de fraternidade serviu para que “[...] fosse 

forjada, na consciência humana, toda uma nova ordem de direitos humanos voltada 

à proteção da humanidade como um todo”.540 

                                            
534 LORENZETTI, Ricardo Luís. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998. p. 153. 
535 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 40. 
536 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 564.  
537 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 319. 
538 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 319-320. 
539 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 48. 
540 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos.  5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 217. 
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Nesse contexto, surge a terceira dimensão dos Direitos Fundamentais, 

que emerge de reflexões ligadas “[...] ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, 

o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de 

comunicação”.541 São denominados de Direitos de fraternidade e de solidariedade, 

“[...] em face de sua implicação transindividual ou mesmo universal (transnacional), e 

por exigirem esforços e responsabilidades em escala até mundial para sua 

efetivação”542. Conforme refere CASTILHO543, não existe unanimidade quanto à 

extensão de seu rol, nele inclusos os “[...] direitos que foram reconhecidos, ao longo 

da história, em decorrência de gradativos processos de ampliação de consciência do 

homem ou mesmo de novos panoramas e desafios que se apresentaram”. 

Para MARMELSTEIN “Já se fala em direitos de quarta, quinta, sexta e até 

sétima gerações, que vão surgindo com a globalização, com os avanços 

tecnológicos (cibernética) e com as descobertas da genética (bioética)”.544 

BONAVIDES ensina, por exemplo, que “A globalização política na esfera 

da normatividade jurídica introduz os direitos de quarta geração, que, aliás, 

correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado social”, 

exemplificando que: “São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito 

à informação e o direito ao pluralismo”.545 Esse Autor defende, ainda, o 

reconhecimento da quinta dimensão dos Direitos Fundamentais546 destacando a paz 

como integrante dessa dimensão, a qual legitimaria “[...] o estabelecimento da 

ordem, da liberdade e do bem comum na convivência dos povos”. Aqui BONAVIDES 

critica Vasak por ter inserido a paz no rol dos Direitos de terceira dimensão, o que 

teria feito de modo “[...] incompleto, teoricamente lacunoso”, Nas palavras de 

BONAVIDES: “O direito à paz caiu em um esquecimento injusto por obra talvez da 

                                            
541 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 569. 
542 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 320. 
543 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 44. 
544 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 51. 
545BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 571. 
546BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 579. 
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menção ligeira, superficial, um tanto vaga, perdida entre os direitos de terceira 

dimensão”.547   

A proposta desta Tese é de que os almejados Direitos Fundamentais da 

Vítima devam constar do catálogo dos Direitos Fundamentais de segunda dimensão, 

opção justificada pelo contexto de sua origem. Essa dimensão se refere, conforme 

visto, aos Direitos relativos às condições mínimas de existência digna e sentido na 

vida, sem os quais, ainda que garantidos os Direitos de primeira dimensão, relativos 

à Liberdade, por exemplo, não haveria proteção integral do indivíduo.  

A Vítima de Crime precisa de instrumentos estatais mínimos para que 

ocorra o movimento de suas demandas perante o Sistema de Justiça Criminal, e 

condições mínimas de subsistência diante das situações de incapacidade laborativa 

em que é inserida após a ocorrência criminal. A inexistência de garantias 

constitucionais na defesa de sua pretensão obrigacional perante o Agente Ofensor e, 

ainda, a inexistência de sua inserção nos sistemas previdenciário e assistencial 

resulta em uma deficiente proteção de sua Dignidade na Ordem Jurídica. Soma-se 

isso ao fato de que as únicas Normas infraconstitucionais estabelecidas em favor da 

Reparação e/ou da Indenização dos Danos por ela suportados não encontram 

efetividade.  

Eis, portanto, a justificativa para a defesa de seus Direitos Fundamentais 

como sendo de segunda dimensão: aqueles que permitem a integral proteção do ser 

humano, em Igualdade de condições para com os demais. 

Na análise do fenômeno do Crime, constata-se que há um tratamento 

desigual entre os envolvidos: a) a ausência de positivação clara dos Direitos da 

Vítima com relação à Reparação e/ou Indenização de Danos e sua consequente 

compreensão como de Interesse Público, extrapolando a esfera privada da Vítima; 

b) a inexistência de mecanismos específicos que possibilitem a instrumentalização 

desses Direitos em desfavor direto ao Agente Ofensor; c) a ausência de 

normatização que possibilite ao Agente Ofensor consciência sobre a sua 

Responsabilidade Integral quanto a todos os efeitos do Crime praticado; a 

                                            
547 BONAVIDES, Paulo. A Quinta Geração de Direitos Fundamentais. 2008. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/siddharta_legale/files/2014/07/Paulo-Bonavides-A-quinta-gera%C3%A7%C3%A3o-
de-direitos-fundamentais.pdf>. Acesso em: 03 Nov. 2018.  
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inexistência de inserção da Vítima como Sujeito de Direitos em outras esferas – a 

exemplo dos Sistemas Previdenciário e Assistencial. 

O Crime não é um acontecimento isolado e todos os seus efeitos devem 

ser considerados para fins de justificar a inerente Responsabilidade Estatal 

Protetiva. 

Entende-se, portanto, que tanto os Direitos de Reparação e de 

Indenização de Danos em favor da Vítima como os correlatos Deveres do Agente 

Ofensor, devem estar inseridos em um mesmo contexto jurídico, no qual deve ser 

assegurada a Igualdade de tratamento legislativo.  

Observa-se que isso não implica dizer que o Estado não deva criar 

Direitos assistenciais em decorrência da Vitimização Criminal, mas ao contrário, 

defende-se que o Estado possui a Obrigação de proteção da Dignidade das pessoas 

afetadas por esse fenômeno, por meio da criação e disponibilização dos 

instrumentos mínimos necessários para que a Vítima possa buscar a Reparação e a 

Indenização diretamente do Agente Ofensor e este possa, por sua vez, efetuar sua 

contrapartida, resgatando sua própria Dignidade.548 

Buscando amparo em BRITTO, que discorre sobre a caracterização da 

heteronomia e a importância do Direito como possibilidade da execução de seus 

comandos549, entende-se que a inserção de Direitos Fundamentais em prol da 

Vítima, com a consequente normatização instrumental infraconstitucional 

proporcionará o seu Empoderamento, lhe conferindo efetivamente status de Sujeito 

de Direitos.  

                                            
548 Conforme será visto adiante na página 218 e seguintes, da Seção 3.1.2, do Capítulo 3 da presente 
Tese de Doutorado, o Estado possui a Responsabilidade de contextualizar a categoria Vítima em um 
cenário normativo que lhe forneça instrumentos necessários para buscar a Reparação e a 
Indenização dos Danos em face do Agente Ofensor, ao mesmo tempo em que se apura a 
Responsabilidade Criminal pela prática do ilícito. O respeito e o reconhecimento da Dignidade da 
Vítima, no entanto, somente serão completos por parte do Estado e, nesta visão reparatória, quando 
a Vítima obter visibilidade, ocupando, também, seu lugar na Saúde, na Previdência Social e 
Assistência Social, lugares onde, com relação aos dois primeiros, já aproveitam os serviços públicos 
e benefícios em virtude das sequelas experimentadas pela ocorrência do Crime, ainda que o proveito 
seja de forma indireta e por preenchimento da condição de segurada e sua participação não seja 
contabilizada para fins estatísticos e para a adequação de Políticas Públicas direcionadas em seu 
favor.  
549BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como Categoria Constitucional. 1. ed. 2. reimp. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012. p. 39.  
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2.2 A DIGNIDADE HUMANA 

2.2.1 As origens da Dignidade Humana 

O ser humano é o “[...] indivíduo racional, onde a racionalidade (poderes e 

capacidades cognitivas) é considerada o elemento definidor da essência humana e 

que lhe concede um valor superior”.550 Referido Valor superior é a Dignidade 

Humana que, em sua origem etimológica, advém do verbo latino Decet (ser 

conveniente), do qual se origina o adjetivo Dignus, que significa “que convém a”, 

“merecedor”, ou mesmo “digno de”, e também o substantivo Dignitas, significador de 

“dignidade”, “mérito”, “nobreza” ou, então, “excelência”.551 

MORAES ensina que “Ação e discurso são os modos pelos quais os 

seres humanos se comunicam uns com os outros, não como meros objetivos físicos, 

mas como pessoas. ” O ser humano, assim, detentor da Dignidade é, nas palavras 

dessa Autora, aquele: “[...] capaz de comunicar a si próprio, e não apenas comunicar 

alguma coisa – sede, fome, afeto, medo”.552 Nessa linha de raciocínio, as pessoas 

inserem-se na categoria humana por sua capacidade de discurso e de ação, 

circunstâncias que tornam o ser humano singular em relação aos demais seres da 

natureza.553 

NUNES554 destaca que a Dignidade remonta a “[...] um conceito que foi 

sendo elaborado no decorrer da história e chega ao início do século XXI repleta de si 

mesma como um valor supremo, construído pela razão jurídica”, sendo que “Os 

revezes sofridos durante longo período da história fizeram com que o homem se 

conscientizasse da necessidade da preservação desse valor”.555 

                                            
550BRAGATO, Fernanda Frizzo. Direitos Humanos no segundo pós-guerra: entre as respostas 
racionalistas da modernidade e o desafio das vulnerabilidades. In: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, 
Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: anuário do 
Programa de Pós-Graduação em Direitos da UNISINOS. Mestrado e Doutorado. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2012. p. 125-135. 
551WEYNE, Bruno Cunha. O Princípio da Dignidade Humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 30. 
552MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 76. 
553ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Posfácio de Celso Lafer. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004. p. 197.  
554NUNES, Rizzato. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina e 
jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 69.   
555BOFF, Salete Oro; GONÇALVES, Diego Marques. A força normativa do princípio da dignidade 
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Contudo, antes de pertencer ao vocabulário jurídico, a expressão 

Dignidade Humana constituía uma ideia teológica e filosófica cuja origem histórica 

exata é indeterminada.556 A respeito disso, WEYNE leciona que a antiguidade greco-

romana557 e a teologia cristã-medieval forneceram importantes materiais para a 

construção da expressão, contudo, sua conotação humana surge apenas na 

Modernidade, ou mesmo na Era Moderna.558 Em seus dizeres:  

[...] embora não seja uma criação ex nihilo, já que a Antiguidade 
greco-romana e a Teologia cristão medieval forneceram importantes 
materiais para a sua construção, a ideia de uma dignidade 
especificamente humana apenas adquire uma configuração própria 
na modernidade, surgindo como resultado de um lento processo 
histórico de tomada de consciência do homem sobre a sua posição 
central no mundo que se iniciou com o humanismo renascentista e 
se consolidou com o Iluminismo.559 

Na antiguidade greco-romana, o termo “dignidade” era utilizado como 

expressão sociopolítica conferida a poucos privilegiados, visto que era reconhecida 

como atributo, ou mesmo honraria. Assim, era admitida “tanto a quantificação quanto 

a supressão da dignidade, isto é, a possibilidade de haver indivíduos mais ou menos 

dignos do que outros ou, ainda, indivíduos destituídos de qualquer dignidade”.560 

Referida supressão refere-se à visão hierárquica da Dignidade, que “[...] 

identifica a dignidade com o status pessoal dos indivíduos, sua posição social e sua 

integridade moral”, em um cenário que classificava as pessoas como superiores e 

                                                                                                                                        
humana no Constitucionalismo Contemporâneo brasileiro. In: RODRIGUES, Hugo Thamir; PILAU 
SOBRINHO, Liton Lanes. Constituição e Política: Na atualidade. Porto Alegre: s.e., 2010. p. 151-
166. 
556 WEYNE, Bruno Cunha. O Princípio da Dignidade Humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 30. 
557“De modo geral, a Idade Antiga ou Antiguidade compreende um período que se estende, 
aproximadamente, de 4.000 a.C. a 476 d.C., data em foi deposto o último imperador romano 
ocidental, Rômulo Augusto. Esse marco temporal que enquadra o período da Antiguidade orienta-se, 
convencionalmente, pelo florescimento e apogeu das civilizações que se desenvolveram na Europa e 
no Médio Oriente, isto é, as civilizações da Mesopotâmia, do Egito Antigo, os 
povos Hebreus, a Grécia Antiga e a Roma Antiga”. FERNANDES, Claudio. Idade Antiga. Disponível 
em: <https://brasilescola.uol.com.br/historiag/civilizacoes.htm>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
558 “Idade Moderna ou Modernidade foi uma das formas encontradas pelos historiadores para se 
dividir a história da humanidade. Seu recorte temporal inicia-se com a queda do Império Bizantino e a 
tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, em 1453. Seu recorte final está 
delimitado com a Revolução Francesa, em 1789”. PINTO, Tales.  O que é Idade Moderna. Disponível 
em: <https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-idade-moderna.htm>. Acesso em: 21 
nov. 2018. 
559 WEYNE, Bruno Cunha. O Princípio da Dignidade Humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 30. (em itálico no original).  
560 WEYNE, Bruno Cunha. O Princípio da Dignidade Humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 33. 
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inferiores, atribuindo-se a Dignidade somente aos ocupantes de certos cargos ou 

portadores de determinadas qualidades, em um contexto de hierarquia social.561 

Mas a estratificação social e a visão hierárquica da Dignidade Humana 

resultaram em prejuízos para os Estados grego e romano, os quais, conforme 

esclarece PONTES DE MIRANDA, ruíram, inclusive no campo da economia, porque 

não promoviam a Igualdade. Em suas palavras, estes Estados “[...] preferiram tornar-

se, em vez de mais democráticos e mais igualitários, Estados-ladrões, Estados-

salteadores (imperialistas)”.562 

Não obstante a organização política e social enxergasse as pessoas de 

forma diferenciada, como se não fossem detentores de igual Dignidade, o 

pensamento grego procurou explanar sobre o homem de modo filosófico, como uma 

pessoa com validade universal e normativa, e isto representou o primeiro passo para 

a construção da atual noção da Dignidade Humana, visto que é no contexto humano 

que a ideia de sua Dignidade é desenvolvida.563 

Da escrita grega é inescapável que se faça referência à peça Antígona, 

escrita por Sófocles, e considerada uma fonte de reconhecimento do Valor 

humano.564 Trata-se de uma tragédia grega na qual Antígona figura como 

personagem que sofre amargamente a impossibilidade de realizar um funeral para 

um de seus irmãos por imposição do rei, e os argumentos e a desobediência da 

protagonista representam uma manifestação em defesa da Dignidade Humana.565  

Para BARRETO, ao proclamar que diante da morte, que é comum a todas 

as pessoas, “[...] um homem é um homem e, como tal, detentor de direitos e de uma 

dignidade própria, Sófocles estava sublinhando, assim, uma concepção da pessoa 

                                            
561 FRIAS, Lincoln; LOPES, Nairo. Considerações sobre o conceito de dignidade humana. Revista 
Direito GV, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 649-670, jul. 2015. ISSN 2317-6172. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/58126/56591>. Acesso em: 21 
Nov. 2018. 
562MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade e Igualdade: os três caminhos. Campinas: 
Bookseller, 2002. p. 313. 
563MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 20-21. 
564COSTA, Bárbara Josana. O reconhecimento do valor humano em Antígona. 2013. Disponível 
em: <http://unisinos.br/blogs/ndh/2013/12/16/o-reconhecimento-do-valor-humano-em-antigona/>. 
Acesso em: 16 nov. 2018. 
565BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas.  Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p. 77-91.   
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humana”.566 Os atos de Antígona representaram uma atitude: política, na medida em 

que ela contesta a arbitrariedade do Estado; religiosa, pois revestida de piedade por 

seu irmão; jurídica, por meio de sua luta pela Justiça; afetiva, na medida em que 

Antígona é movida pelo sentimento fraterno; e, por fim, Moral, pois Antígona defende 

a orientação divina dos homens.567 

Nas palavras de ANTUNES ROCHA: 

A dignidade da pessoa humana põe-se na lágrima vertida sem 
pressa, sem prece e, principalmente, sem busca de troca. Tal como 
se tem no pranto de Antígona, a dignidade não provoca, não intimida, 
não se amedronta. Tem ela a calma da Justiça e o destemor da 
verdade. É por isso que Antígona representa a dignidade do homem 
para além da vida, a que se acha sem rebuços nos momentos 
extremos da experiência humana e nos quais desimporta a conduta 
do outro ou a correspondência de seu sentimento, de sua fé ou de 
seu pensamento em relação àquele que se conduz dignamente. 
Dignidade é alteridade na projeção sociopolítica tanto quanto é 
subjetividade na ação individual. 568 

Sobre a mesma obra, RABENHORST leciona que a tragédia procura 

enaltecer o Valor do homem, pois “[...] o ser humano é descrito e exaltado como a 

coisa mais “maravilhosa” do mundo”.569 Pode-se extrair, portanto, como lição da 

tragédia de Antígona que a Dignidade Humana é característica de respeitabilidade a 

ser observada pelas ações estatais, inclusive, após o final da vida da pessoa. 

Acerca da influência da teologia cristã-medieval, extrai-se uma Ciência 

cujo objeto é Deus, pois etimologicamente é composta de dois termos “Théos + logía 

= Deus + ciência” e “tem a ver com ‘logia’, com palavra, com saber, com Ciência. 

Coloca-se Deus em discurso humano”.570 E está-se a falar de uma Ciência 

influenciada pelo cristianismo, sendo necessário considerar que na Idade Média “[...] 

a Igreja Católica aumenta significativamente seu poder e capacidade de influência 

sobre a população”, e sua soberania interfere em diversas frentes, como “[...] nas 

                                            
566BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas.  Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p. 91.   
567ALVES, Marcelo. Antígona e o Direito. Curitiba: Juruá, 2008. p. 70. 
568ANTUNES ROCHA, Cármen Lúcia. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão 
Social. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32229-38415-1-
PB.pdf>. Acesso em 16 nov. 2018. 
569RABENHORST, Eduardo Ramalho. O valor da pessoa humana e o valor da natureza. In: 
MELGARÉ, Agassiz Almeida Filho Plínio (Org.). Dignidade da Pessoa Humana: Fundamentos e 
Critérios Interpretativos. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. Cap. 1. p. 1-38. 
570 MURAD, J. B. Libanio Afonso. Introdução à Teologia. 6. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1996. p. 
63. 
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Artes, na Arquitetura, na Política, na Cultura, na Filosofia, na guerra, além, claro, nas 

questões religiosas”.571 

Para BARROSO é amplamente difundida a compreensão de que o 

cristianismo possui importante papel na formação da atual concepção de Dignidade 

Humana, pois os evangelhos bíblicos contêm os signos do individualismo, da 

Igualdade e da solidariedade que fundamentam a sua abrangência, mas, adverte, 

também, que a igreja, enquanto instituição, esteve envolvida em diversas ocasiões 

contrárias ao respeito da Dignidade. Em seus dizeres:  

[...] a Igreja em si, como uma instituição humana, tem estado em 
desacordo com a dignidade humana em diversas ocasiões, incluindo 
sua participação na divisão da sociedade em propriedades, no apoio 
à escravidão e na perseguição de “hereges”, como até os fiéis mais 
devotos reconhecem.572  

A partir disso, faz-se a ressalva de que, apesar da inegável contribuição 

do cristianismo para a atual concepção de Dignidade Humana, não é a pretensão de 

este tópico induzir à conclusão de que a igreja se colocou, no plano histórico, como 

cumpridora dos preceitos estabelecidos em seus evangelhos e promotora da 

Dignidade Humana, porquanto essa instituição sabidamente perpetrou atrocidades 

que contradizem o respeito ao ser humano. 

Em suma, o pensamento cristão contribuiu com a ideia de Igualdade entre 

os homens, o que advém da concepção de sua criação à imagem e semelhança de 

Deus. O cristianismo procura inserir no mundo “[...] a ideia de que cada pessoa 

humana tem um valor absoluto no plano espiritual, pois Jesus chamou a todos para 

a salvação”,573 e representa a ideia de “[...] uma igualdade inerente a todos os 

homens e não somente aos escolhidos: Deus não faz distinções, todos merecem o 

mesmo respeito e consideração”.574 

Essa contribuição teológica cristã para a construção da expressão 

                                            
571GASPARETTO JUNIOR, Antonio. História Medieval. Disponível em: 
<https://www.infoescola.com/historia/historia-medieval/>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
572BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. p. 15-16. 
573LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p.119. 
574 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 22. 
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provém, em síntese: das escrituras sagradas; dos padres da igreja, com destaque 

para Agostinho de Hipona (354-430) e Tomás de Aquino (1225-1274); e dos filósofos 

e escritores gregos e latinos que influenciaram a concepção de homem nas duas 

primeiras fontes.575 

Tomás de Aquino é referido como aquele que afirmou a noção de que a 

Dignidade resulta da circunstância de o homem ter sido feito à imagem e 

semelhança de Deus e, também, de sua capacidade de autodeterminação.576 Ele foi 

o pensador cristão que, pela primeira vez, utilizou-se do termo Dignidade como 

qualidade da pessoa, em uma abordagem que, embora não elabore uma concepção 

própria de Dignidade Humana, considera os homens como iguais em Dignidade e 

racionalidade.577 Destaca-se, também, o pensamento do Papa São Leão Magno, 

que teria sustentado, já na primeira fase do cristianismo, então já considerado 

religião oficial do Império, que os seres humanos são detentores de Dignidade pelo 

fato de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, bem como pelo fato de 

que Jesus Cristo, ao tornar-se homem, dignificou a natureza humana e estreitou sua 

relação com a humanidade por meio da crucificação.578 

E se na antiguidade greco-romana prevaleceu, então, a concepção de 

haver pessoas mais e menos dignas, bem como outras dotadas ou não de 

Dignidade, partindo de uma abordagem teológica “[...] a Idade Média abre espaço 

para duas acepções de dignidade: uma vinculada ao mérito social ou político, de 

cunho hierárquico; e outra decorrente da própria natureza humana, de cunho 

potencialmente igualitário”.579 A “Dignitas”, conforme leciona GARCIA, significa 

autoridade moral, respeitabilidade, merecimento, distinção, honorabilidade,580 tem 

                                            
575  WEYNE, Bruno Cunha. O Princípio da Dignidade Humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 43. 
576 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 35. 
577 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 24. 
578 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 32. 
579 WEYNE, Bruno Cunha. O Princípio da Dignidade Humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 42. 
580 GARCIA, Maria. Comentários Introdutórios ao Estatuto da Inclusão e os Direitos e Liberdades. In: 
LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes; COSTA FILHO, Waldir Macieira da 
(Org.). Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 27-35. 
(em itálico no original).  
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seu conteúdo ampliado, então, para inclusão do respeito à natureza humana e à 

Igualdade. 

Isso representa, então, o primeiro passo para a construção da noção 

atualmente empregada de Dignidade Humana, fundamentada no entendimento de 

que todos os homens possuem a característica indistinta ensejadora do respeito por 

parte da Sociedade e do Estado, sem a existência, no entanto, de entendimento 

definitivo sobre a conceituação dessa Categoria. Dignidade encontra-se em 

constante evolução, já que agrega a si características advindas de cada momento 

histórico, como se pedra preciosa fosse, recebendo contribuições universais para o 

seu processo de lapidação.  

 

2.2.2 A Dignidade Humana como Valor Supremo e Princípio Fundamental da 

República Federativa do Brasil 

A Dignidade Humana é, em primeiro lugar, “[...] um valor, que é conceito 

axiológico, ligado à ideia de bom, justo, virtuoso. [...] ela se situa ao lado de outros 

valores centrais para o Direito, como justiça, segurança e solidariedade”581. Nos 

dizeres de SILVA, “[...] não é uma criação constitucional, pois ela é um desses 

conceitos a priori, um dado preexistente a toda experiência especulativa, tal como a 

própria pessoa humana”.582 

O Valor é um ente autônomo que representa um consenso de todos ou 

um sentimento comum da Sociedade e que possui um “[...] sentido vetorial de dever-

ser, em razão do qual se põem os fins”. 583 Nas palavras de NUNES: 

                                            
581BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão provisória 
para debate público. Mimeografado, 2010. Disponível em: <https://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf>. Acesso em: 15 set. 2014. p. 10. (em 
itálico no original).  
582SILVA, José Afonso da. A Dignidade da Pessoa Humana como Valor Supremo da 
Democracia. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 89-94, 1998. abri./jun. 
1998. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47169>. Acesso em: 
16 jul. 2019. (em itálico no original).  
583 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de REALE, Miguel. 
Verdade e Conjetura. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 98; e BASTOS, Celso Ribeiro. 
Curso de Direito Constitucional. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 91. 
(em itálico no original). 
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[...] o fato é que enquanto o valor é sempre um relativo, na medida 
em que “vale”, isto é, aponta para uma relação, o princípio se impõe 
como um absoluto, como algo que não comporta qualquer espécie 
de relativização. 

O princípio é, assim, um axioma inexorável e que, do ponto de vista 
do Direito, faz parte do próprio linguajar desse setor de 
conhecimento. Não é possível afastá-lo, portanto. 

O valor sofre toda a influência de componente histórico, geográfico, 
pessoal, social, local etc. e acaba se impondo mediante um comando 
de poder que estabelece regras de interpretação – jurídicas ou não. 
Por isso, há muitos valores e são indeterminadas as possibilidades 
de deles falar. Eles variarão na proporção da variação do tempo e do 
espaço, na relação com a própria história corriqueira dos indivíduos. 
O princípio, não. Uma vez constatado, impõe-se sem alternativa de 
variação.584 

No âmbito constitucional brasileiro, a Dignidade Humana foi disciplinada 

pela primeira vez somente na CRFB/1988, junto ao Título I, que trata dos Princípios 

Fundamentais, nesta Tese, denominados Princípios Constitucionais Fundamentais, 

no qual aparece como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito logo 

no art. 1º. A Dignidade Humana está localizada entre a soberania, a Cidadania, os 

Valores Sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. É possível 

notar essa inclusão como Princípio Constitucional Fundamental, o que significa o 

reconhecimento de sua existência e iminência,585 pois lhe foi atribuída a força de 

“[...] um valor supremo da ordem jurídica”,586 e significando, “[...] em parte, a 

pretensão constitucional de transformá-lo em um parâmetro objetivo de 

harmonização dos diversos dispositivos constitucionais”.587  

Significa dizer que a Dignidade se apresenta como “[...] núcleo básico e 

informador do ordenamento jurídico brasileiro como critério e parâmetro de 

                                            
584NUNES, Rizzato. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina e 
jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 28.  
585Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania;  II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana;  IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; V - o pluralismo político. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 21 nov. 
2018.  
586SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana com valor supremo da democracia. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, p. 89-94, abr. 1998. ISSN 2238-5177. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47169/45637>. Acesso em: 
16 nov. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.12660/rda.v212.1998.47169 
587 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 51. 
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valoração a orientar a interpretação e compreensão do sistema constitucional 

instaurado em 1988”,588 além de constituir um “[...] valor a embasar todo o 

ordenamento jurídico pátrio, notadamente no campo da hermenêutica das normas 

infraconstitucionais”.589 

SILVA faz a advertência de que a Dignidade é comumente referida como 

Princípio Constitucional Fundamental e, esta qualificação tenderia a reduzir a sua 

importância de Valor Supremo da Ordem Jurídica, que é um “[...] valor fundante da 

República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito”, que “[...] está na 

base de toda a vida nacional”.590 Mais adiante, contudo, SILVA complementa o 

raciocínio e explica: “Poderíamos até dizer que a iminência da dignidade da pessoa 

humana é tal que é dotada ao mesmo tempo da natureza de valor supremo, 

princípio constitucional fundamental e geral que inspiram a ordem jurídica”.591 

BARROSO defende que a Dignidade Humana diz respeito tanto a um 

Valor como a um Princípio Fundamental, nesta Tese de Doutorado chamado de 

Princípio Constitucional Fundamental. Em seus dizeres: 

A dignidade humana é um valor fundamental. Valores, sejam políticos 
ou morais, ingressam no mundo do Direito, assumindo, usualmente, 
a forma de princípios. A dignidade, portanto, é um princípio jurídico 
de status constitucional. Como valor e como princípio, a dignidade 
funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento 
normativo para os direitos fundamentais. Na verdade, ela constitui 
parte do conteúdo dos direitos fundamentais.”592 

De fato, o século XXI é marcado pela presença da Dignidade Humana 

como um “[...] valor supremo construído pela razão jurídica”.593 Esse valor-fonte, 

conforme também já visto, apresenta-se nas três vertentes que atraem o conteúdo 

                                            
588 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 18. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 105. 
589CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 255. 
590SILVA, José Afonso da. A Dignidade da Pessoa Humana como Valor Supremo da 
Democracia. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 89-94, 1998. abri./jun. 
1998. 
591SILVA, José Afonso da. A Dignidade da Pessoa Humana como Valor Supremo da 
Democracia. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 89-94, 1998. abri./jun. 
1998. 
592BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 289. (em 
itálico no original).  
593NUNES, Rizzato. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina e 
jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 68.   
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de Valor: Valor Intrínseco da pessoa; Autonomia Individual e Valor Comunitário.594 

Além disso, conforme o que defende LAFER595, “[...] o valor da pessoa enquanto 

“valor-fonte” da ordem de vida em sociedade encontra sua expressão jurídica nos 

direitos fundamentais do homem”.  

É importante, neste ponto, que seja esclarecido o significado de um 

Princípio e suas diferenciações quando comparado a um Princípio Constitucional 

Fundamental. Princípio, na seara normativa, significa “[...] norma que contém o início 

ou esquema de um órgão, entidade ou de programa, como são as normas de 

princípio institutivo e as de princípio programático”. Não é neste sentido que se 

insere o conteúdo dos Princípios Constitucionais Fundamentais, pois estes, 

referentes ao Título I da CRFB/1988, no qual se inclui a Dignidade Humana, 

exprimem a noção de “[...] mandamento nuclear de um sistema”.596 Nas palavras de 

NUNES, referindo-se aos Princípios Constitucionais, qualificados pela Doutoranda 

como Fundamentais, salienta que eles são: “[...] vigas mestras, alicerces sobre os 

quais se constrói o sistema jurídico”, que “[...] dão estrutura e coesão ao edifício 

jurídico. Assim, devem ser estritamente obedecidos, sob pena de todo o 

ordenamento jurídico se corromper”.597  

É importante, também, esclarecer que o Princípio Constitucional 

Fundamental é diferente de um Princípio Constitucional, apenas. Para tanto, extrai-

se das lições de BARROSO que enquanto “[...] os princípios constitucionais 

fundamentais expressam as decisões políticas mais importantes – Estado 

democrático de direito, dignidade da pessoa humana - [...]”, o Princípio 

Constitucional (geral) é pressuposto ou especificação das decisões políticas mais 

importantes, entre as quais se inclui a Dignidade Humana, e que possuem maior 

densidade jurídica e aplicação concreta, como a isonomia e a legalidade.598  

                                            
594BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 290. 
595LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 19-20. 
596SILVA, José Afonso da. Os Princípios Constitucionais Fundamentais. Revista do Tribunal 
Regional Federal 1ª Região, Brasília, v. 6, n. 4, p.17-22, 1994. Out./dez. 1994. Disponível em: < 
http://files.camolinaro.net/200000095-a6856a703c/principios_constitucionais_fundamentais.pdf>. 
Acesso em: 06 mai. 2019. (em itálico no original).  
597NUNES, Rizzato. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina e 
jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 59. 
598 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
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Assume-se, para fins da presente Tese de Doutorado, que o Princípio 

Constitucional Fundamental é o mandamento nuclear da Ordem Jurídica.599 

E a Dignidade Humana, prevista pela CRFB/1988 como Princípio 

Constitucional Fundamental, não pode ser interpretada como se mero Princípio 

jurídico fosse pois, incorreria em grave equívoco aquele que assim fizer a leitura de 

seu conteúdo.  

É imperioso admitir, pela construção histórica outrora abordada, que, de 

fato, a Dignidade é anterior ao próprio conteúdo constitucional e simplesmente 

qualificá-la como um símbolo disciplinado na CRFB/1988, como se ali tivesse sido 

criada ou inventada, pode, de certa forma, retirar-lhe sua real significação e 

importância. Nas lições de BARROSO, a Dignidade Humana é um conceito presente 

na religião, na filosofia, na política e no Direito: “Há um razoável consenso de que 

ela constitui um valor fundamental subjacente às democracias constitucionais de 

modo geral, mesmo quando não expressamente prevista nas suas constituições”.600 

Sua qualificação como Princípio Constitucional Fundamental na 

CRFB/1988 é a expressão jurídica do seu conteúdo, da imposição do Valor da 

Dignidade Humana como um comando de poder por meio da positivação da Ordem 

Jurídica brasileira. Ela surge na CRFB/1988 como “[...] fundamento jurídico-

normativo dos direitos fundamentais”,601 os quais possuem “[...] a finalidade de 

proteger e promover a dignidade da pessoa humana e erigir a sociedade a 

patamares mais elevados de civilidade e respeito recíproco”.602 

                                                                                                                                        
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.p. 362. 
599 Conceito Operacional composto pela Doutoranda, com base no conceito de Princípio 
Constitucional Fundamental ilustrado por SILVA, José Afonso da. Os Princípios Constitucionais 
Fundamentais. Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região, Brasília, v. 6, n. 4, p.17-22, 1994. 
Out./dez. 1994. Disponível em: <http://files.camolinaro.net/200000095-
a6856a703c/principios_constitucionais_fundamentais.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2019; e no conceito 
de Ordem Jurídica, que consiste em um “[...] sistema de normas” exposto por KELSEN. Hans. Teoria 
Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 161.  
600BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. p. 63. 
601BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. p. 64. 
602Prefácio de Marcelo Novelino à obra de: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ações 
Constitucionais. 4. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Editora Juspodivm, 2018. p. 7. 
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A Dignidade Humana, portanto, é Valor que, alçado a status de Princípio 

Constitucional Fundamental, na CRFB/1988, encontra sua solidificação e, assim, 

impõe-se como comando de Poder e como um Valor Supremo que irradia efeitos 

sobre toda a Ordem Jurídica sem qualquer alternativa de variação. 

Consequentemente, a Dignidade deve nortear, por evidente, as ações estatais na 

busca constante do Bem Comum a toda Sociedade. 

Nessa toada, questiona-se na presente Tese: como é possível a 

existência de um Sistema de Justiça Criminal ineficiente, no que concerne ao 

respeito à Dignidade da Vítima, se a edificação da CRFB/1988 possui como viga 

mestra a Dignidade Humana? Logo, a inserção dos Direitos da Vítima na 

CRFB/1988 deve ser entendida como ação impulsionadora para a irradiação da 

Dignidade por toda a Ordem Jurídica, (re)posicionando seu lugar com maior 

destaque, descaracterizando por vez sua função apenas coadjuvante no Sistema de 

Justiça Criminal. 

 

2.2.3 O conceito de Dignidade Humana, sua perspectiva externa e a 

Responsabilidade do Estado 

Atualmente, contempla-se a utilização de um conceito igualitário da 

Dignidade Humana, completamente dissociado do ideário meritório e hierárquico 

que remonta à antiguidade greco-romana. 

Em desmembramento ao conceito de Dignidade da Pessoa Humana603 

“[...] no sentido jurídico o termo ‘pessoa’ é utilizado para designar o homem como 

sujeito de direitos e obrigações, no desempenho do papel que lhe é confiado pelo 

Direito” 604 e, a qualidade humana está relacionada ao homem ou à condição 

humana. Veja-se que “[...] pessoa é um centro de imputação jurídica, porque o 

Direito existe em função dela e para propiciar o seu desenvolvimento”.605  

                                            
603 Opta-se pela utilização da expressão Dignidade Humana no decorrer da presente Tese, consciente 
de que a expressão atinge ao objetivo de referência à Dignidade do Homem, Sujeito de Direitos e 
Deveres, sem necessidade da redundância entre pessoa e humana.  
604MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 115. 
605SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. 
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BARROSO leciona que “A dignidade humana, como atualmente 

compreendida, se assenta sobre o pressuposto de que cada ser humano possui um 

valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no universo.”606 Na sequência, 

esse Autor esclarece que a sua “[...] compreensão contemporânea607 [...] se iniciou 

com o pensamento clássico e tem como marcos a tradição judaico-cristã, o 

Iluminismo e o período imediatamente posterior ao fim da Segunda Guerra 

Mundial”.608 

Ela culmina na completa ruptura com o ideário de hierarquização que 

vigorou no período da antiguidade, a teor do que assentam FRIAS e LOPES,609 para 

os quais o conceito de Dignidade é atualmente empregado “[...] para negar que haja 

uma hierarquia entre os indivíduos, para coibir as violações dos direitos humanos, 

como as verificadas na Alemanha nazista”, em uma concepção que está 

intimamente ligada à luta pela Igualdade e pela própria Democracia, signos que os 

estados grego e romano, imperialistas, não procuravam promover.610 Finalmente, 

inaugura-se uma concepção que, ao invés de distinguir a pessoa por conta de 

qualquer hierarquia, atrai o reconhecimento de seu Valor por parte do Estado. 

MARTINS611 reflete que “[...] o pensamento de Hannah Arendt é 

extremamente representativo das razões históricas que levaram à 

constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana”. E, de fato, ao 

longo de sua obra “Origens do totalitarismo”, ARENDT procura repassar a ideia de 

que nos Estados totalitários, a exemplo daquele vivenciado durante a Segunda 

                                                                                                                                        
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n. 212: 89-94, abr./jul. 1998. p. 90. 
606 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. p. 14. 
607 Que se remete à Idade Contemporânea. “Idade Contemporânea é uma divisão cronológica da 
História, compreendendo o período entre o início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha 
em 14 julho de 1789, até os dias atuais”. PINTO, Tales. O que é Idade Contemporânea? Disponível 
em: <https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-idade-contemporanea.htm>. Acesso em: 
21 nov. 2018. 
608 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. p. 14-15. 
609FRIAS, Lincoln; LOPES, Nairo. Considerações sobre o conceito de dignidade humana. Revista 
Direito GV, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 649-670, jul. 2015. ISSN 2317-6172. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/58126/56591>. Acesso em: 21 
Nov. 2018. (em itálico no original). 
610MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade e Igualdade: os três caminhos. Campinas: 
Bookseller, 2002. p. 313.  
611MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 32. 
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Guerra Mundial, o ser humano é objurgado juridicamente e, via de consequência, 

sua Dignidade também. Para essa Autora, a calamidade daqueles que não têm 

direitos não decorre da privação da vida, da Liberdade ou da busca pela Felicidade, 

sequer da privação da Igualdade perante a lei ou da Liberdade de opinião, mas do 

fato de que, em um Estado de totalitarismo, esses indivíduos já não pertencerem a 

qualquer comunidade.612  

Por outro lado, a vida é o primeiro Direito de toda pessoa, previsto em 

atos internacionais, na CRFB/1988 e na legislação infraconstitucional, e “O direito de 

todos e de cada um a uma vida digna é a grande causa da humanidade, a principal 

energia que move o processo civilizatório”.613 Não à toa que a Inviolabilidade do 

Direito à vida é garantia expressa no art. 5° da CRFB/1988.614 

Conforme GARCIA, “Liberdade, do latim libertas, libertatis indica tanto o 

estado condição do ser humano, daí falar-se em homens livres ou escravos, quanto 

o modelo de formação e exteriorização da vontade individual ou coletiva”.615 Ela 

significa, ainda, “[...] poder realizar, sem interferências de qualquer gênero, as 

próprias escolhas individuais, exercendo-as como melhor convier”.616 Consiste em 

uma característica que, ao lado da Igualdade, acompanha o ser humano desde o 

seu nascimento com vida, pois, a teor do que prescreve a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, “[...] todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 

e em direitos [...]” e, ao lado da vida e da segurança pessoal, a Liberdade é 

considerada um Direito inerente a todo indivíduo (arts. 1º e 3º da Declaração).617  

                                            
612 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo e totalitarismo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 329.  
613 BARROSO, Luís Roberto; MARTEL, Letícia de Campos Velho. A morte como ela é: Autonomia 
Individual no final da Vida. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 13, n. 50, p. 19-63, 2010. Disponível 
em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista50/Revista50_19.pdf>. Acesso em: 
25 mar. 2019. (em itálico no original).  
614 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 fev. 
2018. 
615 GARCIA, Emerson. A Liberdade e o seu fundamento existencial. In: CONSTANT, Benjamin. A 
Liberdade dos antigos comparada à dos modernos. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015. p. 15. 
(em itálico no original).  
616MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 107. 
617 UNITED NATIONS. Human Rights. Office Of The High Commissioner. Universal Declaration of 
Human Rights: Portuguese. Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. Acesso em: 25 mar. 2019. 
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A Felicidade, por sua vez é referida por KANT, e assim considerada para 

fins da presente Tese de Doutorado, como um propósito natural dos seres 

racionais.618 Nas lições de KANT ela é “[...] um fim do qual se pode dizer que todos 

os seres racionais o perseguem realmente”, “[...] um propósito que não só podem 

ter, mas que podem pressupor com segurança que todos o têm por uma 

necessidade natural”.619 O Supremo Tribunal Federal620, no julgamento do Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n° 477.554, de Minas Gerais, que tratava da 

união civil entre pessoas do mesmo sexo, manifestou-se no sentido de reconhecer a 

existência do “princípio constitucional da busca da felicidade”, nos seguintes termos: 

O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por 
implicitude, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da 
pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de 
afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em 
função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas 
ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até 
mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais.621 

Inarredável, pois, que a oposição de obstáculos à preservação da vida 

ou à manutenção da Liberdade individual do ser humano constitui desrespeito ao 

primado da Dignidade Humana. E, como a Felicidade é propósito natural do 

homem, que irradia do mesmo núcleo do postulado da Dignidade, a burla à sua 

busca individual resulta também em igual desrespeito.  

Tudo isso não descaracteriza a visão de ARENDT sobre a causa da 

perda de sentido de humanidade por parte das pessoas. Nas palavras dessa 

Autora: “O homem pode perder todos os chamados Direitos do Homem, sem perder 

a sua qualidade essencial de homem, sua dignidade humana. Só a perda da 

própria comunidade é que o expulsa da humanidade”.622  

                                            
618 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. Paulo: 
Martin Claret, 2008. p. 46. 
619KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. Paulo: Martin 
Claret, 2008. p. 46.  
620 O Supremo Tribunal Federal será doravante denominado na presente Tese como STF. 
621BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 477.554. 
Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 16 de agosto de 2011. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+477
554%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+477554%2EACMS%2E%29&base=bas
eAcordaos&url=http://tinyurl.com/plt9r89>. Acesso em 20 fev. 2019. 
622ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo e totalitarismo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 331.  
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Somente o reconhecimento constitucional dos Direitos Humanos pode 

abrir os caminhos para o seu pleno desenvolvimento, o qual pressupõe, também, a 

garantia da inviolabilidade do Direito à vida e da Liberdade para condução da vida 

na busca pela Felicidade. E isso só é possível mediante uma Ordem Jurídica que 

reconheça o Valor Intrínseco do ser humano a ser observado pela Sociedade e pelo 

Estado. Não havendo normatização constitucional específica quanto aos Direitos 

Humanos, não haverá Estado e, sobretudo, não estará a pessoa localizada 

juridicamente em uma Sociedade, e isso o expulsará de sua humanidade 

justamente pela inexistência de garantias em seu favor.  

Não é à toa que a atual noção de Dignidade Humana é identificada como 

uma “[...] conquista da razão ético-jurídica, fruto da reação à história de atrocidades 

que, infelizmente, marca a experiência humana”623, pois é no caos, no totalitarismo 

e na ausência de Estado que as pessoas permanecem despidas de sua Dignidade, 

o que passa a ensejar a luta pela positivação de instrumentos de sua proteção. 

A Dignidade Humana é reconhecida e reverenciada mundialmente, 

estando presente em diversas Constituições. A importância atribuída a ela 

demonstra um avanço civilizatório, pois se trata de um “[...] princípio profundamente 

humanista, baseado na valorização da pessoa e comprometido com a garantia dos 

seus direitos básicos contra todas as formas de injustiça e opressão”624. Seu 

conceito “[...] aponta para a adequada atitude em relação à pessoa, sua reta 

apreensão, o que a filosofia contemporânea chama de reconhecimento”. 625 

A Dignidade aponta à Ordem Jurídica o reconhecimento do incontestável 

e inviolável Valor Intrínseco do homem, que, consoante RABENHORST626 “[...] é 

simplesmente aquele que não pode ser calculado material ou subjetivamente, isto é, 

de forma meramente instrumental ou em função do prazer ou desprazer do homem”. 

                                            
623NUNES, Rizzato. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina e 
jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p.  70. 
624SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 15. 
625 BARZOTTO, Luiz Fernando. Pessoa e Reconhecimento: uma análise estrutural da dignidade da 
pessoa humana. In: MELGARÉ, Agassiz Almeida Filho Plínio (Org.). Dignidade da Pessoa 
Humana: Fundamentos e Critérios Interpretativos. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. Cap. 2. p. 
39-82. 
626 RABENHORST, Eduardo Ramalho. O valor da pessoa humana e o valor da natureza. In: 
MELGARÉ, Agassiz Almeida Filho Plínio (Org.). Dignidade da Pessoa Humana: Fundamentos e 
Critérios Interpretativos. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. Cap. 1. p. 1-38. 
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Está-se a falar do Valor Intrínseco e inerente a cada ser humano, 

evidenciado por BARROSO como um dos três elementos que compõem o conteúdo 

mínimo da Dignidade Humana. Em seus dizeres, “[...] os três elementos que 

integram o conteúdo mínimo da Dignidade são: valor intrínseco da pessoa humana, 

autonomia individual e valor comunitário”. O Valor Intrínseco é o elemento ontológico 

da Dignidade, que consiste na “[...] afirmação da posição especial da pessoa 

humana no mundo, que a distingue dos outros seres vivos e das coisas”.627 

MAURER, em seu ensaio sobre o tema, reflete que “Ainda que 

proclamada em inúmeros textos jurídicos a dignidade da pessoa humana nunca é 

definida”. A necessária e séria reflexão acerca do seu conteúdo leva, contudo, à 

humildade, podendo chegar à conclusão de que definir a Dignidade é lhe impor 

limites e a tarefa deve se encerrar no lançamento de perspectivas, sempre 

consciente de que permanecerão dúvidas. Aqui são lançadas, pois, as perspectivas 

entendidas como essenciais para a composição da noção de Dignidade Humana.628 

O conceito de Dignidade Humana formulado por SARLET629 abarca toda 

a complexidade e dimensão atribuída à aludida Categoria em ambas as perspectivas 

aqui defendidas, a partir e para o homem: externa e interna. Defende o Autor que a 

Dignidade Humana é:  

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado, 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.  

Para fins da presente Tese de Doutorado, a Dignidade Humana é “[...] a 

                                            
627 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 292. 
628 MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga 
incompleta em torno de um tema central. In: Dimensões da Dignidade Humana: ensaios de 
Filosofia do Direito e Direito Constitucional. SARLET, Ingo Wolfgang. (Org). 2. ed. rev. e ampl. 2. tir. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 119-143. 
629 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 70. 
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qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano [...]”.630 Entende-

se haver sobre ela uma perspectiva externa, dependente de uma reta atitude de 

reconhecimento631 e respeito632 por parte do Estado, o qual possui a Obrigação de 

instrumentalizar a Ordem Jurídica por meio da criação de Direitos e Deveres que 

venham a regular a vida em Sociedade, garantindo condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável.  

A remoção de obstáculos que impeçam uma vida com Dignidade, e, 

também, a instituição de “medidas de precaução procedimentais e organizacionais” 

que evitem lesões à Dignidade ou as reconheçam e façam cessar e, conforme o 

caso, minimizem os efeitos das violações - assegurando, inclusive, a Reparação dos 

Danos - também é Obrigação estatal. Obrigação esta advinda, segundo BARROSO, 

da dupla função de proteção e defesa estatal da Dignidade Humana.633 

Essa perspectiva externa, a partir da pessoa, não significa que o Estado 

deva atrair para si toda a responsabilidade de Reparação e/ou Indenização por 

qualquer violação à Dignidade Humana ou, ainda, assumir isoladamente uma tarefa 

assistencial direcionada à minoração das sequelas experimentadas em decorrência 

das suas violações. Significa que o Estado deve respeitar os homens, salvaguardar, 

proteger e promover a Dignidade mediante a criação normativa de instrumentos 

que os tornem conscientes tanto da própria Dignidade, quanto dos caminhos a 

serem percorridos para que possam exercê-la, buscando seus Direitos em face de 

qualquer violação a esse Valor Intrínseco, livre de obstáculos.  

                                            
630 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 70. 
631 Tratando-se de reconhecimento da Dignidade ele significa a salvaguarda, aqui empregada no 
sentido de proteção ou garantia de defesa prevista pelo Estado, de uma realidade que existe 
independentemente do respeito, que preexiste a ele. MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da 
dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga incompleta em torno de um tema central. In: 
Dimensões da Dignidade Humana: ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. SARLET, 
Ingo Wolfgang. (Org). 2. ed. rev. e ampl. 2. tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 
119-143. 
632 A origem da palavra Respeito advém do “latim: respectus, ūs, ação de olhar para trás; 
consideração, respeito, atenção, conta; asilo, acolhida, refúgio” Logo, pois, Respeito “é olhar para 
uma pessoa e enxergar os seus próprios limites, a fim de não ultrapassar os limites do outro”. 
HOUAISS, A.; VILLAR, M.S.; FRANCO, F.M. M. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2.349. 
633SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 90. 



 
     164 

 

Na perspectiva externa da Dignidade Humana, de fora para dentro do 

Sujeito de Direitos, emerge, ainda, a Obrigação que possui o Estado de 

conscientizar a Sociedade e o próprio contemplado sobre “[...] um dever geral de 

respeito, mas também (e de certa forma) até mesmo um dever das pessoas para 

consigo mesmas”634, porque “[...] a consequência da dignidade da pessoa humana 

se formaliza num respeito”.635  

Ela se refere, pois, à inafastável Obrigação que o Estado tem de tratar as 

pessoas com respeito e reconhecer a sua Dignidade por meio da Ordem Jurídica, a 

fim de que possam conduzir suas vidas com o emprego do mesmo respeito, por si e 

pelos seus semelhantes.  

 

2.2.4 A Dignidade, exercício do ser humano: perspectiva interna 

Além de constituir qualidade a ser reconhecida pela Sociedade e pelo 

Estado, em sua perspectiva externa, de fora para dentro do ser humano, a 

Dignidade o distingue não pelos atributos de superioridade ou de racionalidade, mas 

pela sua “[...] possibilidade de escolher e transcender o que é dado”.636  

Nesse prisma, a referência é quanto à Autonomia Individual637, um dos 

três elementos mínimos que integram seu conteúdo, que constitui “[...] o elemento 

ético da dignidade [...]”, ligado à razão e ao exercício consciente da vontade, em 

conformidade com as Normas vigentes638, e que diz respeito à capacidade de a 

                                            
634SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p.  93. 
635MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga 
incompleta em torno de um tema central. In: Dimensões da Dignidade Humana: ensaios de 
Filosofia do Direito e Direito Constitucional. SARLET, Ingo Wolfgang. (Org). 2. ed. rev. e ampl. 2. tir. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 119-143. 
636 TUBAY, Luana. A dimensão política da dignidade humana em Hannah Arendt. São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2013. p. 15. Disponível em: 
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109258/ISBN9788579834264.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y>. Acesso em: 17 jul. 2019. 
637 A Autonomia Individual é denominada em algumas menções simplesmente pela expressão 
“Autonomia”. 
638 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no conceito de Autonomia 
Individual de BARROSO, com o acréscimo da Consciência Jurídica, pois conforme proposto na 
presente Tese de Doutorado, a Dignidade Humana Plena requer o exercício de uma Autonomia que 
respeite o Valor Comunitário, consciente o indivíduo de seus Direitos e Deveres. BARROSO, Luís 
Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 



 
     165 

 

pessoa conduzir sua vida em Sociedade de acordo com as suas próprias escolhas e 

sem interferência de condições ou imposições externas.639 Por conseguinte, o olhar 

para a Dignidade Humana seria de uma perspectiva interna, a partir do homem. É 

sobre esse aspecto que agora se inicia a reflexão. 

Enquanto o Valor Intrínseco corresponde ao elemento ontológico da 

Dignidade Humana, a Autonomia Individual, por sua vez, refere-se ao seu elemento 

ético, que pode ser analisada sob três vertentes: autonomia privada; autonomia 

pública; e mínimo existencial.640 

A autonomia privada “[...] está na origem dos direitos individuais, das 

liberdades públicas”, tais como “[...] as liberdades de consciência, de expressão, de 

trabalho e de associação, dentre outras”, além das escolhas existenciais da 

Pessoa. A autonomia pública “[...] está na origem dos direitos políticos, dos direitos 

de participação na condução da coisa pública”641 e, o mínimo existencial, por sua 

vez, possibilita o exercício pleno das autonomias anteriores, haja vista que “[...] 

para poder ser livre, igual e capaz de exercer plenamente a sua cidadania, todo 

indivíduo precisa ter satisfeitas as necessidades indispensáveis à sua existência 

física e psíquica”.642 

A Autonomia confere ao homem a capacidade de fazer escolhas e “Fazer 

escolhas diz com o exercício da Dignidade”.643 Logo, o ser humano possui 

Dignidade porque é detentor de uma vontade autônoma e, por ser o único nessa 

caracterização, “[...] é objeto de respeito, não por sua animalidade, que em nada o 

eleva sobre os outros seres naturais, mas por sua humanidade ou por sua 

personalidade, que nada mais são do que a autonomia”.644 

                                                                                                                                        
construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 293. 
639 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 292. 
640BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 290-292. 
641BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 292. 
642BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 292. 
643SIQUEIRA, Alessandro Marques de. Dignidade da Pessoa Humana. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8510&revista_caderno=9#_ftn
60>. Acesso em: 05 fev. 2019. 
644 WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. 
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A Dignidade pressupõe, portanto, “a autonomia vital da pessoa, a sua 

autodeterminação relativamente ao Estado, às demais entidades públicas e às 

outras pessoas”.645 Essa potencialidade de autodeterminação não requer, contudo, 

a efetivação, porque “[...] todo ser humano nasce com essa propensão e a 

efetivação é conjuntura. Não é na efetivação que se reconhece ao ser humano a 

condição de dignidade, mas na potencialidade da efetivação”.646 

Logo, a percepção da Dignidade possui um alcance ainda mais 

significativo do que simplesmente o respeito por parte da Sociedade e do Estado ao 

ser humano, em virtude de ser ele dotado de racionalidade e de outros tantos 

atributos. Esse Valor encontra sua plenitude na detenção, por parte de cada um, de 

uma Autonomia que possibilite o exercício de suas próprias escolhas na condução 

de sua vida, caracterizando a Dignidade sob a sua perspectiva interna, de dentro 

para fora. Trata-se do movimento do homem na busca de seus Direitos, bem como, 

na execução de seus Deveres e o Estado deve disponibilizar os caminhos para que 

se possa caminhar a fim de configurar a plenitude da Dignidade. 

Extrai-se de KANT647 a concepção de que a Autonomia “[...] é o traço que 

distingue o ser humano de outros seres vivos e, portanto, justifica a valorização do 

homem, não como um meio, mas como um fim em si mesmo”. A partir dela o 

conceito de Dignidade Humana é defendido como “[...] princípio moral segundo qual 

o ser humano deve ser tratado como um fim (Zweck) em si, e jamais meramente 

como um meio que visa a um fim distinto e externo a ele mesmo”.648  

É deste princípio Moral (a Dignidade Humana) que devem derivar todas 

as leis da vontade, na medida em que ele serve de “[...] lei prática universal”, 

formulando KANT, pois, o seguinte imperativo prático: “[...] age de tal maneira que 

possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, 

                                                                                                                                        
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 331. 
645MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 3. ed. Coimbra: Editora Coimbra, 1991. p. 
168-169. 
646SIQUEIRA, Alessandro Marques de. Dignidade da Pessoa Humana. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8510&revista_caderno=9#_ftn
60>. Acesso em: 05 fev. 2019. 
647KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. p. 55.  
648KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes: contendo a doutrina do direito e a doutrina da 
virtude. São Paulo: Edipro, 2003. p. 29.  
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sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”. Portanto, a 

Autonomia consiste em poder de escolha, de modo que as máximas do próprio 

querer sejam encontradas na lei universal.649 

Não é à toa que o Valor Comunitário é concebido como o terceiro dos 

elementos que moldam a Dignidade Humana, “[...] o elemento social da dignidade 

humana, o indivíduo em relação ao grupo”, que se destina a promover: “[...] a 

proteção dos direitos de terceiros”; “[...] a proteção do indivíduo contra si próprio”; e 

“[...] a proteção de valores sociais”,650 estes últimos referidos como o “[...] conjunto 

de valores que correspondem à moral social compartilhada”.651 E traçando-se 

paralelo às concepções acima visitadas, observa-se que o Valor Comunitário 

funciona como elemento primordial para que no exercício da Autonomia haja 

respeito a si mesmo e aos demais com observância à lei prática universal 

mencionada, na medida em que “[...] a moralidade é a única condição que pode 

fazer de um ser racional um fim em si mesmo”.652  

Observa-se que o agir conforme a Moral se revela em duas frentes: por 

um lado, significa um agir conforme os usos, os costumes, os padrões, as regras 

sociais e as leis; e, por outro, significa um agir de acordo com os princípios de 

decisões individuais sobre o que é bom.653 E a “moral social compartilhada”, aqui, 

diz respeito justamente ao conjunto de costumes, leis e regras sociais de conduta 

que enunciam à pessoa como deve agir em Sociedade. Neste campo floresce a 

noção de “[...] dever em relação à ação tida como certa” e, a Moral, pode ser 

comparada à “[...] prudência, à lei, aos usos e aos costumes”, 654 sendo certo que, 

quando se refere à Moral na presente Tese preponderantemente está a se referir à 

qualidade da ação perpetrada em conformidade com a maior lei prática universal 

                                            
649 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. p. 59. (em itálico no original).  
650 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 294. (em 
itálico no original).  
651BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 292-293. 
652 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. p. 64.  
653 BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Fundamentos Éticos da Educação. São Paulo: Cortez, 
1982. p. 15-17. 
654 BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Fundamentos Éticos da Educação. São Paulo: Cortez, 
1982. p. 15-17. (em itálico no original).  
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aqui enfocada: a Dignidade Humana.655 

O Valor Comunitário vem exteriorizar que a Autonomia de um se encerra 

onde começa a Autonomia do outro, cujos iguais Direitos e Liberdades devem ser 

respeitados. Além disso, liga-se ao Direito do Estado de “[...] proteger as pessoas 

contra atos autorreferentes, suscetíveis de lhes causar lesão”, o que justifica, por 

exemplo, a imposição de determinadas regras de conduta: no trânsito, como a 

utilização do cinto de segurança; na saúde pública, como o Dever de vacinação; e, 

na educação, como o Dever dos pais de matricularem os filhos.656   

O Valor Comunitário funciona como limitador da própria Autonomia 

Individual, em homenagem à dimensão comunitária da Dignidade Humana. Assim, 

esse Valor também existe como uma proteção conferida aos Valores Sociais e à 

possibilidade de sua imposição, por meio de uma prerrogativa conferida ao Estado 

pelos Poderes Legislativo e Judiciário, que leve em conta: “[...] a) a existência ou 

não de um direito fundamental; b) a existência de consenso social forte em relação 

ao tema; e c) a existência de risco efetivo para o direito de outras pessoas”.657 

Nas palavras de BARROSO, “A imposição coercitiva de valores externos, 

excepcionando o pleno exercício da autonomia em nome de uma dimensão 

comunitária da dignidade humana, nunca é trivial”, contudo, o risco de Danos a 

terceiros geralmente possuirá uma melhor aceitação no que concerne à sua 

limitação. A limitação da Autonomia em nome da garantia de direitos de terceiros 

encontra uma imediata aceitação, mas limitar a Autonomia da pessoa com o fim de 

evitar que haja Danos a ela própria atrai uma cuidadosa demonstração de 

legitimação da interferência estatal, face ao grave risco de moralismo658 e 

paternalismo,659 adverte BARROSO. 660 

                                            
655 Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado nas obras de KANT, Immanuel. 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 
64; e BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Fundamentos Éticos da Educação. São Paulo: Cortez, 
1982. p. 15-17. 
656BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 292-293. 
657BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 292-293. 
658O termo moralismo é aqui empregado no sentido de imposição de padrões morais, porquanto se vê 
que “[...] o moralismo representa uma espécie de patologia da moral. Enquanto nesta há um certo 
consenso das pessoas no tocante à distinção entre o certo e o errado, no moralismo alguns poucos 
buscam impor aos outros seus padrões morais singulares, circunscritos a certa época, religião, seita 
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No contexto da ocorrência de um Crime, por exemplo, sem maiores 

dificuldades, é perceptível que o ato do Agente Ofensor é indigno e viola os Direitos 

de, ao menos, outra pessoa, extrapolando os limites do exercício de sua 

Autonomia. Torna-se dificultoso, contudo, o movimento da Vítima em defesa de sua 

própria Dignidade perante o Agente Ofensor, no contexto de um Sistema de Justiça 

Criminal que funciona segundo a lógica do monopólio da punição por parte do 

Estado, no qual a Reparação e a Indenização constituem meros interesses 

particulares.  

Trata-se da relevante preocupação de que essa proteção extrapole o 

limite do racionalmente aceitável e que provoque, via de consequência, uma 

interferência ilegítima à esfera da Autonomia Individual. Por isso, há necessidade 

de uma cuidadosa verificação dos três requisitos anteriormente especificados, quais 

sejam: a) um Direito Fundamental sendo atingido; b) um Dano potencial para os 

outros ou para o próprio indivíduo; e c) um grau de consenso social sobre a 

matéria.661 

BARROSO662 cita como exemplo o famoso caso francês do arremesso 

do anão, atração conhecida como “lancer de nain” , realizada em casas noturnas 

em uma cidade próxima a Paris. A atração constitui “[...] um inusitado certame [...] 

consistente em transformar um indivíduo de pequena estatura (um anão) em projétil 

a ser arremessado pela plateia de um ponto a outro da casa de diversão”, foi 

proibida pelo prefeito da cidade e a proibição foi confirmada pelo Conselho de 

                                                                                                                                        
ou ideologia”. LEWANDOWSKI, Ricardo. Existe uma clara linha divisória entre a moral e o 
moralismo. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-24/lewandowski-clara-linha-
divisoria-entre-moral-moralismo>. Acesso em: 29 mar. 2019. 
659O termo paternalismo é aqui empregado no sentido de um cuidado exagerado do Estado com 
relação o ser humano, como se este fosse incapaz de gerir a própria vida, porquanto “em uma ampla 
concepção, podemos dizer que uma pessoa age paternalisticamente quando trata alguém como se 
fosse um pai ditando as regras a uma criança”. MARTINELLI, João Paulo Orsini. Paternalismo 
Jurídico-Penal. 2010. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Pós-graduação, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-
27012011-113618/en.php>. Acesso em: 29 mar. 2019. p. 99. 
660BARROSO, Luís Roberto. "Aqui, lá, e em todo lugar": A Dignidade Humana no Direito 
Contemporâneo e no Discurso Constitucional. Disponível em: 
<https://www.ibccrim.org.br/df2015/docs/dignidade_humana.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2019. 
661BARROSO, Luís Roberto. "Aqui, lá, e em todo lugar": A Dignidade Humana no Direito 
Contemporâneo e no Discurso Constitucional. Disponível em: 
<https://www.ibccrim.org.br/df2015/docs/dignidade_humana.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2019. 
662BARROSO, Luís Roberto. "Aqui, lá, e em todo lugar": A Dignidade Humana no Direito 
Contemporâneo e no Discurso Constitucional. Disponível em: 
<https://www.ibccrim.org.br/df2015/docs/dignidade_humana.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2019. (em itálico 
no original).  
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Estado Francês, que a considerou legítima levando em conta a defesa da ordem 

pública e da Dignidade Humana. 663 Defendendo percepção adversa, o próprio anão 

ficou inconformado com a proibição e recorreu em todas as instâncias, levando o 

caso até a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas que, por fim 

considerou coerente a proibição.664 

STRUCHINER e HANNIKAINEN665 explicam que o anão, chamado 

Manuel Wackenhein, reconhecia o evento como a sua profissão, e seus 

argumentos judiciais foram no sentido de a continuidade do evento protegeria 

duplamente a sua Dignidade, por exercer a sua Liberdade de escolha e, ainda, 

porque o emprego possibilitava-lhe o sustento para a vida. Seus argumentos, 

todavia, não foram capazes de afastar a inarredável afronta à Dignidade Humana.  

Estava presente o Direito Fundamental à Liberdade, um Dano potencial 

para a própria pessoa e certo grau de consenso social de que o evento era 

contrário ao ideário da Dignidade Humana. Assim, restou legitimada a interferência 

estatal como limitação de Autonomia do indivíduo em nome de sua própria 

Dignidade. A decisão partiu da premissa de que a Dignidade Humana é conceito 

absoluto que não faz concessão a interpretações subjetivas juridicamente 

indiferentes aos tratamentos degradantes,666 e levou em consideração, também, 

que “[...] o respeito à dignidade humana é um dos componentes da (noção de) 

ordem pública” e que a autoridade investida em seu poder de polícia pode, mesmo 

na ausência de circunstâncias locais específicas, interditar um espetáculo que 

configure atentado à Dignidade Humana.667 

                                            
663GOMES, Joaquim B. Barbosa. O poder de polícia e o princípio da dignidade da pessoa 
humana na jurisprudência. 2016. Disponível em: <https://www.acors.org.br/2016/o-poder-de-policia-
e-o-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana-na-jurisprudencia/>. Acesso em: 27 fev. 2019.  
664BARROSO, Luís Roberto. "Aqui, lá, e em todo lugar": A Dignidade Humana no Direito 
Contemporâneo e no Discurso Constitucional. Disponível em: 
<https://www.ibccrim.org.br/df2015/docs/dignidade_humana.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2019. 
665 STRUCHINER, Noel; HANNIKAINEN. A insustentável leveza do ser: sobre arremesso de anões 
e o significado do conceito de dignidade da pessoa humana a partir de uma perspectiva experimental. 
Disponível em: <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2016/07/Struchiner-e-Hannikainen-
civilistica.com-a.5.n.1.2016.pdf>. Acesso em 22 fev. 2019. 
666 MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga 
incompleta em torno de um tema central. In: Dimensões da Dignidade Humana: ensaios de 
Filosofia do Direito e Direito Constitucional. SARLET, Ingo Wolfgang. (Org). 2. ed. rev. e ampl. 2. tir. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 119-143.  
667GOMES, Joaquim B. Barbosa. O poder de polícia e o princípio da dignidade da pessoa 
humana na jurisprudência. 2016. Disponível em: <https://www.acors.org.br/2016/o-poder-de-policia-
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O Ator principal do espetáculo estava na defesa da situação que 

negligenciava a sua Dignidade por motivos que fogem à questão central do presente 

tópico. Sabe-se, contudo, que coube ao Estado intervir em defesa de sua Dignidade 

porque, a despeito de sua motivação que o fazia perceber sua Dignidade mesmo 

naquela situação degradante, havia a ausência de defesa da própria honra. 

Importante frisar que a Autonomia em questão certamente diz respeito à 

já mencionada busca pela Felicidade e, a respeito disso, KANT defende que “[...] 

garantir cada qual a sua própria felicidade é um dever (pelo menos indireto)” e, 

aquele que não se contenta com a sua situação, por ter sido ferido, violado e por 

não ver satisfeitas as suas necessidades pode cair na tentação de infringir seus 

próprios Deveres.668 

É certo dizer que a Dignidade Humana não implica tão e somente uma 

Autonomia, dita propriamente como um Direito de escolha, mas, no exercício de 

uma Autonomia alinhada aos Direitos Fundamentais. Por isso que a busca pela 

Felicidade, esta entendida como um fim a que todos perseguem, funciona como 

instrumento de afirmação, gozo e expansão dos Direitos Fundamentais e, inclusive, 

elemento que neutraliza as omissões lesivas tendentes a comprometer, lesar ou 

afetar os direitos e franquias individuais.  

Em outras palavras, buscar a Felicidade tem a ver com buscar fazer valer 

a própria Dignidade e defender os Direitos Fundamentais. Para ser feliz, pois, é 

necessário cumprir Obrigações e nesse contexto defender a própria honra. Por isso 

que STRUCHINER e HANNIKAINEN lecionam que a Dignidade está relacionada 

com a integridade, aqui empregada no sentido de “[...] virtude ou excelência de 

caráter do sujeito, refere-se à conduta humana que é considerada reta ou 

honrada”,669 visto que “Viver com dignidade significa ter respeito para com terceiros 

e, também, para consigo, não colocando a sua honra em questão, ou se sujeitando 

                                                                                                                                        
e-o-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana-na-jurisprudencia/>. Acesso em: 27 fev. 2019. 
668KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. p. 26.  
669 CARVALHO, Magda Costa. Da Integridade enquanto conceito Ético: uma perspectiva ambiental. 
In: BARBOSA, Antonio; SILVA, Jorge Marques da.  Confluências Bioéticas. Lisboa: Universidade de 
Lisboa, 2014. p. 205-222. (em itálico no original).  
669 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010. p. 91. (em itálico no original).  
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a humilhações”. 670 

É essencial o reconhecimento de que, além de o Estado conferir uma 

Ordem Jurídica concreta em benefício da Vítima, realocando-a ao cenário central 

do Sistema de Justiça Criminal, exercitando a Dignidade sob a perspectiva externa, 

de fora para dentro do ser humano, deve “[...] propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos”. 671  

Essa ação de complementariedade visa à contínua promoção do 

exercício da Dignidade, desta vez, a partir da pessoa, na perspectiva interna, de 

dentro para fora, em movimentos que demonstram o autodomínio da Vítima, 

consistente na materialização de sua Autonomia Individual672, e o exercício de suas 

escolhas, numa demonstração de (re) construção interna de seu fortalecimento. É a 

ação de Empoderamento da Vítima de Crimes que, conforme já visto no Capítulo 

antecedente, é um processo em que as pessoas angariam recursos que lhes 

atribuem “[...] voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão”673 

resultando em um aumento de poder e de sua Autonomia.674  

KANT675 chegou a asseverar que, em atenção à lei prática universal 

(Dignidade Humana), a pessoa: como “[...] dever necessário”, não pode dispor do 

homem em sua própria pessoa para o mutilar, degradar ou matar; e, como “[...] 

dever contingente (meritório) para consigo mesmo”, não basta que sua ação não 

                                            
670 STRUCHINER, Noel; HANNIKAINEN. A insustentável leveza do ser: sobre arremesso de anões 
e o significado do conceito de dignidade da pessoa humana a partir de uma perspectiva experimental. 
Disponível em: <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2016/07/Struchiner-e-Hannikainen-
civilistica.com-a.5.n.1.2016.pdf>. Acesso em 22 fev. 2019. 
671 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 71. 
672 Conceito Operacional por composição da Doutoranda. 
673HOROCHOVSKI, Rodrigo Rossi; MEIRELLES, Gisele. Problematizando o conceito de 
empoderamento. 2007. Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais, Participação e 
Democracia. 25 a 27 de abril de 2007, UFSC, Florianópolis, Brasil. Disponível em: 
<http://www.sociologia.ufsc.br/npms/rodrigo_horochovski_meirelles.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2019. 
674 KLEBA, Maria Elisabeth; WENDAUSEN, Agueda. Empoderamento: processo de fortalecimento 
dos sujeitos nos espaços de participação social e democratização política. Saúde e Sociedade, São 
Paulo, v. 18, n. 4, p. 733-743, 2009. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/view/29498>. Acesso em: 23 mai. 2019. 
675 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. p. 60.  
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contradiga a humanidade como fim em si, tendo de concordar com ela. Trata-se de 

um agir conforme a Moral. 

No que concerne às ações da pessoa com relação à outra, KANT676  

também defende a existência de um Dever necessário e meritório. Necessário 

porque consiste em uma imposição negativa que delimita que um ser humano não 

pode subtrair algo de outro; meritório, porque implica uma imposição moral positiva 

de contribuição para a Felicidade das demais pessoas e que requer a contribuição 

na medida de suas forças para os fins semelhantes, ou seja, a humanidade.  

Nas palavras de KANT “[...] o dever necessário ou estrito para com os 

demais” implica em não tratar os demais homens como simples meios para alcance 

dos próprios propósitos. Assim, quando ocorrem ataques à liberdade ou à 

propriedade alheias, “[...] é evidente que o violador dos direitos dos homens tenciona 

servir-se de outras pessoas como simples meios”, deixando de considerar a sua 

racionalidade, característica que requer que sejam tratadas como fins, isto é, como 

“[...] seres que devem poder conter em si o fim dessa mesma ação”. 677  Nos dizeres 

de HAMMERSCHMIDT: 

[...] respeitar a dignidade não significa unicamente não utilizar os 
seres humanos como meios, tampouco significa unicamente não 
prejudica-los, mas, também ajudá-los positivamente para que levem 
adiante seus projetos de auto-realização, sempre que com isso não 
prejudiquem outros seres humanos.678 

Nesse aspecto, a reflexão é de que o Crime é uma ação completamente 

imoral e violadora do Dever necessário e meritório do homem para consigo mesmo e 

para com os demais indivíduos. Por meio dele, o Agente Ofensor degrada a imagem 

de seus semelhantes, de si próprio e atua em desarmonia com o primado da 

Dignidade Humana, no exercício de uma Autonomia completamente desalinhada do 

Valor Comunitário. O Crime é instrumento de subjugação da Vítima para satisfação 

do Agente Ofensor e ato de completo desinteresse de contribuição para a 

humanidade.  

                                            
676 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. p. 60-61.  
677 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. p. 60-61.  
678 HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade Genética & Direito da Personalidade. Curitiba: Juruá, 
2013. p.122-123. 



 
     174 

 

A Dignidade, sob a perspectiva interna do ser humano, consiste na 

detenção de uma Autonomia que lhe confere a Liberdade de escolha na condução 

de sua própria vida, respeitados, contudo, o Valor Comunitário, que lhe impõe o 

Dever de agir e a observância dos Valores Sociais, o que requer um agir conforme 

a Moral. E essa perspectiva da Dignidade é realizada apenas quando existente a 

fixação legal de caminhos nesse desiderato.   

A Vítima de Crime somente poderá exercer seu Direito na busca da 

Reparação e/ou Indenização pelos Danos advindos do Crime se à ela forem 

disponibilizados instrumentos normativos efetivos para a concretização de sua 

Dignidade, sob a perspectiva interna, a partir de sua decisão, fazendo valer sua 

Autonomia Individual. 

 

2.2.5 A Dignidade Humana Plena 

Existe apenas uma Dignidade Humana, repleta de uma complexa carga 

de significados que, conforme visto, revestem tanto a sua perspectiva interna, como 

exercício do Ser Humano, quanto a sua perspectiva externa, esta verificada no 

necessário respeito à sua existência e promoção, por parte do Estado. A 

concretização de ambas as perspectivas confere a plenitude à Dignidade Humana, 

no que aqui é denominado de Dignidade Humana Plena. 

A Dignidade Humana não existe apenas por meio de seu reconhecimento 

pelo Direito, já que é Valor oriundo da própria natureza humana mas, “[...] o Direito 

poderá exercer papel crucial na sua proteção e promoção”. 679 Ela funciona como 

critério material para a identificação dos Direitos Fundamentais680 e “[...] é a primeira 

garantia das pessoas e a última instância de guarida dos direitos fundamentais. ” 681 

Muito embora alguns a julguem como “[...] uma espécie de enfeite, um valor abstrato 

de difícil captação”, trata-se de um “[...] princípio vivo, real, pleno e está em vigor 

                                            
679 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 52. 
680SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 271. 
681NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina e 
jurisprudência. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 67. 
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como deve ser levado em conta sempre, em qualquer situação”.682 

Logo, interpretá-la apenas sob a perspectiva externa do ser humano, de 

fora para dentro, em que pese toda a sua carga valorativa, é insuficiente para a 

identificação de sua magnitude e real alcance de sua potencialidade. Na esteira de 

uma interpretação incompleta, a percepção de sua violação também é insuficiente, 

sendo fundamental uma clarificação quanto à plenitude de alcance desta Categoria. 

Destacar, também, isoladamente a perspectiva interna da Categoria 

Dignidade Humana provocará os mesmos problemas, gerando risco de subtrair da 

Dignidade toda a carga de sentido de respeito que ela atrai. Acerca disso, MAURER, 

que defende uma Dignidade “para si”, “para nós” e “em si”, ao refletir sobre o caso 

francês do arremesso do anão, enfatiza que só porque a Dignidade pertence ao 

homem isso não justifica a propriedade abusiva de tal Valor, visto que “[...] em nome 

da liberdade, da autonomia pessoal, é grande o risco de que cada um determine, 

defina a sua própria dignidade como bem entenda”. 683 

Conforme as lições da referida Autora, a Dignidade “para si” não consiste 

na Dignidade “em si” e deve haver uma progressiva evolução da Dignidade “para 

nós”, reduzindo sempre a sua distância do que significa a Dignidade “em si”: uma 

Dignidade indissociável da Liberdade e do respeito, pois uma Dignidade que não 

considera a Liberdade é truncada, ao mesmo tempo em que uma Liberdade 

desacompanhada da responsabilidade é uma Liberdade alienada.684 

É preciso, então, compreender a Dignidade sob uma ótica que contemple 

suas perspectivas externa e interna, pois o seu pleno conteúdo alcança, além de um 

Valor Intrínseco sobre o qual incide um Dever geral de respeito, mas, também uma 

Autonomia para a condução da vida em observância ao Valor Comunitário, em 

atenção aos três elementos que, conforme proposto por BARROSO, constituem o 

                                            
682 NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina e 
jurisprudência. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 65. (em itálico no original).  
683MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga 
incompleta em torno de um tema central. In: Dimensões da Dignidade Humana: ensaios de 
Filosofia do Direito e Direito Constitucional. SARLET, Ingo Wolfgang. (Org). 2. ed. rev. e ampl. 2. tir. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 119-143. (em itálico no original).  
684MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana... ou pequena fuga 
incompleta em torno de um tema central. In: Dimensões da Dignidade Humana: ensaios de 
Filosofia do Direito e Direito Constitucional. p. 119-143. 
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seu conteúdo mínimo.685 

Por isso que se adota a Dignidade Humana Plena, essencial para o 

deslinde da presente Tese, porque possui o condão de justificar as pretensões 

posteriores no que concernem à previsão constitucional de Direitos da Vítima e, 

consequentemente, Deveres do Agente Ofensor que venham a garantir a efetiva 

Justiça e a concretização da Dignidade sob a perspectiva pessoal de cada um 

desses envolvidos. 

A existência dos Direitos Fundamentais em favor da Vítima e de Normas 

infraconstitucionais destinadas à instituição de instrumentos para sua garantia e 

proteção justifica-se na pretensão de que a Dignidade Humana seja exercida em 

sua plenitude.686 A implementação dos recursos instrumentais, por parte do Estado, 

configura a sua perspectiva externa. Para alcançar a plenitude da Dignidade, é 

necessário que o homem possa autodeterminar-se e exercer seu poder de 

movimento para buscar a concretização de seus Direitos, se assim o desejar. Esta 

é a Dignidade na perspectiva interna do ser. 

Na busca da consolidação desse Direito, percebe-se a necessidade de 

conferência pelo Estado de um mínimo existencial que possibilite o pleno exercício 

da Autonomia, aqui entendido como aquele que, além de satisfazer as 

necessidades indispensáveis à existência física, mental, intelectual e sensorial, 

confere aos envolvidos o aparato estatal necessário para que ocorra o efetivo 

movimento para a restituição da Dignidade, em respeito, inclusive, ao Valor 

Comunitário envolvido. 

A Dignidade Humana Plena, para fins da presente Tese de Doutorado, é a 

materialização da Dignidade Humana em suas perspectivas externa e interna. Ela 

deve ser proporcionada pelo Estado por meio de uma Ordem Jurídica eficiente, com 

a disponibilização material e instrumental de um conjunto de Direitos e Deveres que 

garanta o exercício da vida plena, livre de violações, e permita usufruir, com 

                                            
685 BARROSO, Luís Roberto. "Aqui, lá, e em todo lugar": A Dignidade Humana no Direito 
Contemporâneo e no Discurso Constitucional. Disponível em: 
<https://www.ibccrim.org.br/df2015/docs/dignidade_humana.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2019. 
686PADILHA. Rodrigo. Direito Constitucional. 5. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. p. 237.  
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consciência e responsabilidade, a própria Autonomia e a de seus semelhantes.687 

Hoje, a Vítima se encontra na seara da invisibilidade normativa 

constitucional, sem instrumentos efetivos que lhe confiram uma merecida posição 

jurídica nos Sistemas Previdenciário e Assistencial e que lhe oportunizem a busca 

pela Reparação e pela Indenização decorrente do Crime. Esse contexto, no qual 

está inserida a Vítima, demonstra a ausência de regras impositivas claras, não 

havendo um entendimento normativo específico que confira à Vítima um status de 

Sujeito de Direitos como merece. É um cenário de Desvalor pelo Estado que lhe traz 

o efeito da baixa autoestima, conferindo-lhe uma desmotivação que exaure suas 

forças para a busca da restituição de sua Dignidade, violada pela ocorrência do 

Crime e em contínua violação pelo próprio Estado.  

Sob a perspectiva externa, ela será concretizada quando o Estado, por 

meio de uma Ordem Jurídica eficiente, disponibilizar de modo material e instrumental 

um conjunto de Direitos e Deveres que garanta o exercício da vida plena da Vítima, 

livre de violações. Essa almejada Ordem Jurídica deve assegurar proteção aos seus 

Direitos Fundamentais relativos: ao amparo previdenciário e assistencial; à 

Prestação Jurisdicional quanto à apuração do Crime, de sua autoria e à fixação das 

Obrigações Criminais consistentes na Reparação e/ou Indenização dos Danos 

decorrentes do Crime, diretamente do Agente Ofensor. Sob a perspectiva interna, 

quando materializado esse contexto protetivo, ser-lhe-á possível desfrutar, com 

consciência e responsabilidade, da própria Autonomia, respeitando a de seus 

semelhantes.688  

                                            
687 Conceito operacional composto pela Doutoranda, baseado nos três elementos mínimos que, nas 
lições de BARROSO, compõem a Dignidade Humana e no conceito de Dignidade Humana elaborado 
por SARLET, adequando as lições à defesa das perspectivas interna e externa que compõem a 
Dignidade Humana e que, conforme proposto na presente Tese de Doutorado, completam uma 
Dignidade Humana Plena por meio de sua promoção por parte do Estado, e do seu exercício, por 
parte das Pessoas.  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: 
os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. p. 290; e SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral 
dos Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 29. 
688 Conceito operacional composto pela Doutoranda, baseado nos três elementos mínimos que, nas 
lições de BARROSO, compõem a Dignidade Humana e no conceito de Dignidade Humana elaborado 
por SARLET, adequando as lições à defesa das perspectivas interna e externa que compõem a 
Dignidade Humana e que, conforme proposto na presente Tese de Doutorado, completam uma 
Dignidade Humana Plena por meio de sua promoção por parte do Estado, e do seu exercício, por 
parte das Pessoas.  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: 
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2.2.6 A interligação da Dignidade Humana com os Direitos Fundamentais 

A Dignidade Humana constitui espinha dorsal da Ordem Jurídica brasileira 

no plano interno, na medida em que o Estado Democrático de Direito a elegeu como 

Valor Supremo da Ordem Jurídica ao tê-la incluído como Princípio Fundamental da 

República.  

Os Direitos Fundamentais, por sua vez, correspondem aos Direitos do 

homem garantidos pela Norma constitucional, cuja fonte jurídica e positiva está 

ancorada na Dignidade Humana.689 Eles correspondem às necessidades essenciais, 

que “[...] devem ser atendidas para que a pessoa possa viver com a dignidade que 

deve ser assegurada a todas as pessoas”690 e sua aceitação “[...] é fruto de uma 

conscientização da dignidade humana e suas exigências básicas”.691 

MARTINS692 ensina que “[...] quando a Constituição elencou um longo 

catálogo de Direitos Fundamentais e definiu os objetivos fundamentais do Estado, 

buscou essencialmente concretizar a dignidade da pessoa humana”. Nas palavras 

desse Autor, “[...] a dignidade da pessoa humana confere aos direitos fundamentais 

inteligibilidade, coesão e unidade, de tal sorte que se torna possível, nessa conexão 

interpretativa, construir-lhes o sentido e o alcance”.693 

Há “[...] uma dignidade inerente à condição humana, e a preservação 

dessa dignidade faz parte dos Direitos Humanos”.694 No mesmo sentido, a 

Dignidade Humana “[...] é o valor que dá unidade e coerência ao conjunto de 

                                                                                                                                        
os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. p. 290; e SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral 
dos Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 29.  
689FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos: A honra, a intimidade, a vida privada e a 
imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1996. p. 54. 
690DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 7. 
691PEDROSO, Antonio Carlos. A dimensão antropológica dos direitos fundamentais. In: BITTAR, 
Eduardo C. B.; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Orgs.). Direitos Humanos Fundamentais: 
positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 10. 
692MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 65. 
693MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 68. 
694DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 9. 
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Direitos Fundamentais”.695  

Dissociado de qualquer tônica absoluta da relação entre a Dignidade e os 

Direitos Fundamentais, SARLET explica que a relação entre Direitos Fundamentais 

e Dignidade é um constante processo de reconstrução “[...] marcada por uma 

dialética da recíproca influência e que se pauta mais por uma lógica da 

complementaridade do que por uma pauta fixista e de cunho absoluto”.696 

A mencionada tônica respeita os limites do discurso constitucional em 

acertado posicionamento que, ao que indica, nega qualquer interpretação absolutista 

da Norma fundamental. Isso remete aos ensinamentos de CANOTILHO, para quem 

as Normas de Direito constitucional, sobretudo as Normas de Direitos Fundamentais, 

devem ser interpretadas longe do que ele nomina “[...] aproximações absolutistas ao 

significado jurídico da positividade constitucional dos direitos fundamentais”, que 

buscam interpretar as Normas definidoras de Direitos fundamentais de uma forma 

acrítica e positivista.697 

A garantia de Direitos Fundamentais pode, portanto, ainda que não de 

forma absoluta conforme já referido, ser interpretada, ao mesmo tempo, como a 

garantia da Dignidade Humana, assim como o exercício de cada Direito 

Fundamental constitui, a própria concretização da Dignidade Humana. Isso atrai o 

resgate da característica de inviolabilidade dos Direitos Fundamentais, invioláveis 

“[...] na medida em que são inerentes à pessoa humana e à sua dignidade”.698 

GONÇALVES instrui que “[...] os direitos fundamentais constituem o cerne 

de qualquer ordem jurídica, a “medula das constituições” e a teoria que se pretende 

desenvolver acerca de tais direitos há de vislumbrá-los sob este ângulo”.699 Não é à 

                                            
695FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos: A honra, a intimidade, a vida privada e a 
imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1996. p. 54. 
696 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 102. 
697CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Editora 
Coimbra, 2004. p. 127. (em itálico no original).  
698MARCILIO, Maria Luiza. Fundamentos éticos dos Direitos Humanos. In: SANTOS, Ivanaldo; 
POZZOLI, Lafayete. (Orgs.) Direitos Humanos e Fundamentais e Doutrina Social. Birigui: Boreal 
Editora, 2012. p. 69. 
699GONÇALVES, Flávio José Moreira. Notas para a caracterização epistemológica da teoria dos 
direitos fundamentais. In: GUERRA FILHO, Willis Santiago (Coord.).  Dos Direitos Humanos aos 
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 31-43. 



 
     180 

 

toa que, nas palavras do referido Autor, “[...] é a pauta de direitos fundamentais em 

um sistema político que noticia o seu caráter autoritário ou democrático, liberal ou 

social”,700 na medida em que quanto mais autoritário o Estado, mais distanciado ele 

estará da concretização da Dignidade Humana. 

Sobre o tema, PIOVESAN esclarece que tanto o Valor da Dignidade 

Humana como o Valor dos Direitos e das Garantias Fundamentais constituem “[...] 

os princípios constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores 

éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro”. 701 Nota-se 

que “[...] a dignidade da pessoa humana é tanto o fundamento quanto o fim dos 

direitos fundamentais, para os quais atua como paradigma e por meio dos quais 

aflora concretamente”.702  

Destaca BARROSO703 que a Constituição é “[...] um instrumento do 

processo civilizatório”, cuja finalidade é “[...] conservar as conquistas incorporadas 

ao patrimônio da humanidade e avançar na direção de valores e bens jurídicos 

socialmente desejáveis e ainda não alcançados”. Logo, observa-se a premência de 

conservar os avanços constitucionais, sem deixar de lado a importância de continuar 

o processo de aprimoramento das Normas constitucionais para a salvaguarda 

completa da Dignidade Humana. 

É possível dizer que, “Na tradição do constitucionalismo democrático, as 

necessidades e os interesses vitais das pessoas estipuladas como merecedoras de 

tutela têm sido expressados quase sempre sob a forma de Direitos 

Fundamentais”,704 o que, também, se apresenta como um grande desafio, pois se 

verifica que a efetiva aplicação da Constituição, para a efetividade dos direitos 

constitucionalmente já tutelados, ainda não alcançou o patamar de “[...] normas 

                                            
700GONÇALVES, Flávio José Moreira. Notas para a caracterização epistemológica da teoria dos 
direitos fundamentais. In: GUERRA FILHO, Willis Santiago (Coord.).  Dos Direitos Humanos aos 
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 31-43 
701PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 18. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 111. 
702TAIAR, Rogerio. A Dignidade da Pessoa Humana e o Direito Penal: a tutela penal dos direitos 
fundamentais. São Paulo: SRS Editora, 2008. p. 70. 
703 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 73 
704 FERRAJOLI, Luigi. Por uma carta dos bens fundamentais. Seqüência, Florianópolis, v. 31, n. 60, 
p.29-73, jul. 2010. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/21777055.2010v31n9/15066>. 
Acesso em: 17 jul. 2019. 
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constitucionais de eficácia plena”.705 

Assim, não obstante a consagração constitucional dos Direitos das 

Vítimas de Crime como Direitos Fundamentais, faz-se necessário ir além para fins 

de assegurar a concretização dos enunciados ali positivados. É necessário que o 

império da força normativa constitucional e a legislação dela decorrente superem as 

barreiras de concepção existentes, adotando a junção de Paradigmas, sob a 

perspectiva inclusiva da Vítima. 

 

2.2.7 A relação da Dignidade Humana com a Liberdade, a Igualdade e a Justiça 

A Dignidade Humana permeia os conceitos da Igualdade, da Liberdade e 

da Justiça, a tal ponto que se entende que a primeira não existe onde não existe 

cada uma das últimas e, sem qualquer uma delas, não há Dignidade. A violação de 

qualquer um desses Direitos significa a violação ao Valor Intrínseco e distintivo do 

ser humano, que o faz merecedor de igual respeito e consideração perante a 

Sociedade e o Estado. 

Não é à toa que o preâmbulo da CRFB/1988 elege a Dignidade como 

fundamento da República e destina o Estado Democrático a assegurar, dentre 

outros, a Liberdade, a Igualdade e a Justiça como Valores Supremos de uma 

Sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social.706 

Nesse contexto, a redação do art. 5º da CRFB/1988 determina que todos 
                                            
705 Normas de eficácia plena são “aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, 
ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, 
comportamentos e situações que o legislador constituinte, direta ou indiretamente, quis regular”. 
Contudo “não é fácil determinar um critério para distinguir as normas constitucionais de eficácia plena 
daquelas de eficácia contida ou limitada. Constitui, mesmo, esse, um problema tormentoso de 
interpretação das normas constitucionais, e a sua solução se reveste, não obstante, de grande 
importância prática” SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3. ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 1998. p. 91/101. 
706 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 28 fev. 
2018. 
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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 delineados ao 

longo de seus 74 (setenta e quatro) incisos.  

A Igualdade “[...] é guia não apenas de regras, mas de quase todos os 

outros princípios que informam e conformam o modelo constitucional positivado, 

sendo guiado apenas por um, ao qual se dá a servir: o da dignidade da pessoa 

humana”.707 Ela, é ancorada na Dignidade e a garantia daquela constitui 

pressuposto essencial para o respeito desta.708  

Nas palavras de PONTES DE MIRANDA, “Ser igual é ser igual em 

alguma qualidade, ou aptidão. Nesse sentido, que é do direito, os homens são iguais 

e desiguais, sem haver contradição entre as duas proposições”.709 Isso porque 

sempre existirão aspectos que tornam as pessoas iguais e outros que as tornam 

desiguais, e no Direito todas devem ser consideradas iguais perante a lei ao mesmo 

tempo em que lhes é oferecido tratamento desigual de acordo com as exigências de 

suas desigualdades. 

DALLARI710 discorre que as pessoas são diferentes, afinal, todas 

possuem suas particularidades identidades, contudo, todos continuam iguais 

enquanto seres humanos, possuidores das mesmas necessidades e faculdades 

essenciais e, em suas palavras, “Disso decorre a existência de Direitos 

Fundamentais que são iguais para todos”.  

Refletindo sobre o art. 5º da CRFB/1988, ANTUNES ROCHA711 considera 

que: “Gente é tudo igual. Tudo igual. Mesmo tendo cada um a sua diferença. Gente 

não muda. Muda o invólucro. O miolo, igual. Gente quer ser feliz, tem medos, 

esperanças e esperas”. Sua visão acaba enaltecendo aquela já referida acerca de 

                                            
707SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 4. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 87. 
708 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 132. 
709MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade e Igualdade: os três caminhos. Campinas: 
Bookseller, 2002. p. 579. 
710DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 8. 
711 ANTÚNES ROCHA, Cármen Lúcia. Direitos de Todos para Todos. 2. ed. Belo Horizonte: Editora 
Fórum. 2008. p. 19. 
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que o objetivo de todo homem é a busca pela própria Felicidade, e volta atenção à 

necessidade de respeito às esperas diversas de cada um. 

A Igualdade é referida por BASTOS como o “[...] mais vasto dos princípios 

constitucionais, não se vendo recanto onde ela não seja impositiva”712 e, “[...] não 

assegura nenhuma situação jurídica específica, mas na verdade garante ao 

indivíduo contra toda má utilização que possa ser feita da ordem jurídica”. 713  

Para MORAES a Igualdade é o “[...] direito de não receber qualquer 

tratamento discriminatório [...] de ter direitos iguais aos de todos os demais” e possui 

duas formas: a Igualdade Formal e a Igualdade Substancial. Para essa Autora, a 

Igualdade Formal diz respeito à forma mais simples de Igualdade, segundo a qual 

“[...] todos são iguais perante a lei”, mas, essa modalidade “[...] era insuficiente para 

atingir o fim desejado, isto é, não privilegiar nem discriminar, uma vez que as 

pessoas não detêm idênticas condições sociais, econômicas ou psicológicas”. Por 

isso que se adota, defende MORAES, do ponto de vista normativo, a Igualdade 

Substancial, que enuncia “[...] a necessidade de tratar as pessoas, quando 

desiguais, em conformidade com a desigualdade”. 714  

E o fundamento jurídico da Dignidade Humana é manifestado, em 

primeiro lugar, por meio da Igualdade Formal, segundo a qual todos são iguais 

perante a lei, em nítida vedação ao tratamento privilegiado de uns em prejuízo de 

outros, mas, é com a Igualdade Substancial, que prega o tratamento desigual 

conforme as desigualdades das pessoas, que se completa a manifestação da 

Dignidade no plano do tratamento igualitário.715 

Além de ser pressuposto essencial para o respeito à Dignidade Humana, 

a Igualdade também se apresenta, então, como núcleo essencial para a 

concretização da Justiça. Nas palavras de FERRAZ JUNIOR:716 ”[...] o princípio da 

                                            
712BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010. p. 290. 
713BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010. p. 290. 
714MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 86. 
715MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 76. 
716FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 2003. p. 353.   
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igualdade, nuclear para a justiça em seu aspecto formal, ofereceria a medida 

racional para essa repartição do que cabe a cada um nas relações bilaterais”. 

Quando a Justiça se ausenta em decorrência da não observância da 

Igualdade, o próprio respeito à Dignidade é violado, e isso despe a Ordem Jurídica 

do seu sentido, que deve corresponder, conforme proposto por FERRAZ JUNIOR, 

ao “[...] máximo denominador comum de todas as fórmulas de perturbação 

existentes, pois o homem ou a sociedade, cujo senso de justiça foi destruído, não 

resiste mais às circunstâncias e perde, de resto, o sentido do dever-ser do 

comportamento”.717  

Por isso que a Igualdade entre as pessoas e a livre escolha dos 

representantes significa uma ordem democrática verdadeiramente justa, “adequada 

para a proteção e promoção dos direitos humanos fundamentais e da dignidade de 

todos os seres humanos”.718 

A razão constitui núcleo da natureza humana, que atrai o conteúdo da 

Dignidade e o Valor que dá sentido à obtenção dos demais Valores. Ela implica a 

utilização da lógica, da metodologia, da prudência ou sabedoria prática e da correta 

justificação das avaliações (retórica).719  

PONTES DE MIRANDA, em apanhado acerca da Igualdade, 

independente das raças, leciona que aquele que trata o negro com indiferença e 

como se homem não fosse, por exemplo, despiu-se de sua racionalidade, visto que, 

“[...] em vez de ouvir a ciência, ou a sua consciência, deduziu-o de algum princípio 

falso que o colocou à base do seu próprio raciocínio”.720 Trata-se de exemplo em 

que a falta de racionalidade, que pode ser vista tanto na aplicação como na 

formulação do Direito, conduz a interpretações apaixonadas que, não raro, 

distanciam-se da preservação da Dignidade e da própria ideia de Justiça. 

                                            
717FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 2003. p. 352.   
718DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 20. 
719FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 2003. p. 353.   
720 MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade e Igualdade: os três caminhos. Campinas: 
Bookseller, 2002. p. 579.  



 
     185 

 

Neste sentido, BOBBIO721 ensina que uma Ordem Jurídica só é 

considerada justa se “[...] estabelece com as próprias regras uma medida, ou uma 

série de medidas com as quais seja impedida a prevaricação e todos os membros 

de uma Sociedade recebam igual tratamento”. Consequentemente, o conteúdo da 

garantia da Liberdade aponta para o Direito que o homem possui de “[...] resistir ao 

tratamento desigual perante a lei (aplicação do direito – pelos Poderes Executivo e 

Judiciário) ou pela lei (lei discriminatória injustificada)”, segundo MARTINS.722 

No que concerne à Liberdade, ROUSSEAU723 enunciou que “[...] 

renunciar a liberdade é renunciar à qualidade do homem, aos Direitos da 

humanidade”. Em outras palavras: “Quando se tira ao homem a liberdade, tira-se 

quase tudo mais”,724 pois a Liberdade torna-se pressuposto essencial ao exercício 

da Dignidade Humana Plena, já que, nas lições de SARLET, “[...] os direitos à vida, 

bem como os direitos de liberdade e de igualdade correspondem diretamente às 

exigências mais elementares da dignidade da pessoa humana”.725 Sem Liberdade 

não há Dignidade. 

Conforme já referido726, a Liberdade provém do latim libertas, libertatis e 

“[...] indica tanto o estado condição do ser humano, daí falar-se em homens livres ou 

escravos, quanto o modelo de formação e exteriorização da vontade individual ou 

coletiva”.727 Ela significa, ainda, poder “[...] realizar, sem interferências de qualquer 

gênero, as próprias escolhas individuais, exercendo-as como melhor convier”.728  

A Liberdade “[...] é totalmente incompatível com a ideia de dominação, 

                                            
721BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. São Paulo: Mandarim, 
2000. p. 117.  
722MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma 
complexa relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57. 
723ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político. Tradução de 
Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004. Sem referência ao título original no exemplar 
utilizado. p. 27. 
724MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade e Igualdade: os três caminhos. Campinas: 
Bookseller, 2002. p. 612. 
725 SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 95. 
726 Conforme delimitado na página 159, da Seção 2.2.3, deste Capítulo 2 da presente Tese de 
Doutorado, que trata do reconhecimento da Dignidade Humana como qualidade intrínseca e distintiva 
a ser respeitada pelo Estado: perspectiva externa. 
727CONSTANT, Benjamin. A Liberdade dos antigos comparada à dos modernos. São Paulo: 
Editora Atlas S.A., 2015. p. 15.  
728MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 107. 
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vale dizer, nenhum ser humano pode ser considerado livre se estiver integralmente 

sujeito à vontade de outrem”.729 Logo, para que uma pessoa possa se considerar 

livre “[...] é indispensável que essa pessoa possa tomar suas próprias decisões 

sobre o que pensar e fazer e que seus sentimentos sejam respeitados pelas 

outras”.730 Nesse contexto, o homem pode ser considerado livre “[...] quando entra 

de posse de sua potência de pensar e de agir”.731 

Colhe-se dos ensinamentos de SILVA que a concretização da Liberdade 

requer tanto a possibilidade de escolha por parte da pessoa, no que o Autor 

denomina de “[...] Liberdade interna. [...] chamada igualmente liberdade do querer”, 

como a possibilidade de se determinar em função de suas escolhas, isto é, “[...] se 

têm condições objetivas para atuar no sentido da escolha feita, e, aí, se põe a 

questão da liberdade externa”. Na continuidade, SILVA explica que a dimensão 

externa da Liberdade “[...] implica o afastamento de obstáculo ou de coações, de 

modo que o homem possa agir livremente”.732   

Observa-se que em sua origem, a Liberdade possui acepção negativa, 

pois significa a ausência de submissão a qualquer autoridade.733 Mas, conforme as 

lições de SILVA, a Liberdade não pode ser definida sem levar em conta a 

possibilidade de coação. Em seus dizeres: 

[...] não é correta a definição de liberdade como ausência de coação. 
O que é válido afirmar é que a liberdade consiste na ausência de 
toda coação anormal, ilegítima e imoral. Daí se conclui que toda lei 
que limita a liberdade precisa ser normal, moral e legítima, no sentido 
de que seja consentida por aqueles cuja liberdade restringe”. 734 

A Liberdade não pode, também, “[...] ser dissociada da concepção de 

responsabilidade. É justamente a capacidade de autodeterminação de um sujeito 

que o vincula aos resultados de suas ações ou omissões voluntárias”.735 Nesse 

                                            
729CONSTANT, Benjamin. A Liberdade dos antigos comparada à dos modernos. São Paulo: 
Editora Atlas S.A., 2015. p. 16.  
730DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 29. 
731 HAMMERSCHMIDT, Denise. Direito Penal, Psicopatia & Neurociências. Curitiba: Juruá, 2017. 
p. 62. 
732 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 232-233. (em itálico no original).  
733KELSEN. Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 
407.  
734SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013. p. 232. (em itálico no original).  
735 CONSTANT, Benjamin. A Liberdade dos antigos comparada à dos modernos. São Paulo: 
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sentido, é importante considerar que ela está voltada “[...] aos compromissos 

sociais” e, leva em conta “[...] o relacionamento de cada indivíduo com todos os 

demais, o que implica deveres e responsabilidades”.736  

HAMMERSCHMIDT leciona que essa relação da Liberdade com a 

responsabilidade advém do ponto de vista ético: “[...] um indivíduo tem todo o direito 

de ter liberdade, desde que essa atitude não desrespeite ninguém, não passe por 

cima de princípios éticos”.737 

A Liberdade de um homem encontra limites estabelecidos pela Lei 

justamente para a salvaguarda da Liberdade e da Dignidade das demais, porquanto 

“[...] em um Estado em que tudo é permitido, o mais forte oprime o mais fraco”738, e 

não interessa à Democracia o estabelecimento de uma Liberdade ilimitada, sem que 

haja barreiras em relação ao outro, totalmente contrário ao corolário da Igualdade e 

da Dignidade. 

Diante das considerações trazidas, para fins de seu destaque como 

Categoria na presente Tese de Doutorado, considera-se que a Liberdade é o poder 

de agir nos limites das escolhas feitas, livre de coações anormais, ilegítimas e 

imorais, responsabilizando-se pelos efeitos decorrentes dessas ações.739   

Percebe-se sua nítida ligação com a Dignidade Humana quando 

considerado, inclusive, que a Autonomia, um dos três elementos que compõem o 

conteúdo mínimo da Dignidade Humana, consiste na capacidade do ser humano 

conduzir sua vida em Sociedade de acordo com as suas próprias escolhas e sem 

interferência de condições ou imposições externas, limitada apenas à dimensão 

comunitária da Dignidade. 

                                                                                                                                        
Editora Atlas S.A., 2015. p. 21.  
736DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. 
737 HAMMERSCHMIDT, Denise. Direito Penal, Psicopatia & Neurociências. Curitiba: Juruá, 2017. 
p. 63. 
738SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton; MACHADO DE OLIVEIRA, Miguel Augusto. Direitos 
Humanos: liberdades públicas e cidadania. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 210.   
739 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nas obras de SILVA, José Afonso 
da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2013. p. 232-233; e de DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
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Retornando à característica da historicidade dos Direitos Fundamentais, 

resgata-se que eles são construídos no decorrer de um processo histórico pela luta 

por novas Liberdades, revestindo-se pelo reforço da proteção da Dignidade 

Humana, pois a violação à Liberdade é violação à própria Dignidade, daí também a 

justificativa para a natureza inviolável dos Direitos Fundamentais.  

São alguns dos exemplos de violações à Dignidade Humana provenientes 

de violação à Liberdade e referidos por MORAES:740 a revista íntima de um 

funcionário ou exames toxicológicos determinados pelo empregador; restrições à 

manifestação de pensamento e de crítica; prisões ilegais; cárcere privado; violência 

sexual; e falsa denúncia. Os referidos exemplos afetam diretamente a Liberdade das 

pessoas no que concerne, por exemplo, à sua intimidade, pensamento, locomoção e 

liberdade sexual. 

Em referência à função dos Direitos Fundamentais, por exemplo, HESSE 

leciona que eles “[...] devem criar e manter condições elementares para assegurar 

uma vida em liberdade e a dignidade humana”.741 Em suas lições, a vida em 

Liberdade requer seres com “[...] capacidade e vontade para decidirem por si 

mesmos, sobre seus próprios assuntos e para colaborar responsavelmente na vida 

da sociedade publicamente constituída como comunidade”.742 

Observa-se que “[...] a liberdade tem sido e poderá ser ofuscada muitas 

vezes, mas nunca morreu e não poderá morrer, porque é inerente à condição 

humana”743 e é imperioso que o Direito à Liberdade “[...] não seja um faz-de-conta 

[...] que ao afirmar que as pessoas têm o direito de agir com liberdade sejam 

assegurados os meios para que essas pessoas possam ser livres”.744  

Para que o homem seja considerado livre, ele deve ser capaz de, além de 

gerenciar a própria vida, no exercício de sua Autonomia, ver respeitadas suas 

                                            
740MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 107. 
741HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos selecionados e 
traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes e Inocêncio Mártires Coelho. São 
Paulo: Saraiva. 2009. p. 33. 
742HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos selecionados e 
traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes e Inocêncio Mártires Coelho. São 
Paulo: Saraiva. 2009. p. 33. 
743DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 30. 
744DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 31. 
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decisões, além de ter assegurado, em seu favor, instrumentos mínimos que lhe 

possibilitem o exercício de sua Liberdade. 

Nas palavras de COMPLAK,745 “A contraposição da liberdade à dignidade 

constitui o menosprezo do ser humano na sua totalidade”. Em seu entender, a 

Liberdade sem a Dignidade é uma “liberdade alienada”, e a Dignidade separada da 

Liberdade é uma “dignidade periclitante”. REALE746 possui raciocínio semelhante, 

evidenciando que a Liberdade deve estar associada, ainda, à ideia da Igualdade. Em 

suas palavras a Liberdade sem a Igualdade “[...] redundaria em arbítrio”. 

Finalmente, entende-se que a Dignidade Humana não é perfeitamente 

efetiva sem a observância da Justiça, a qual, conforme KELSEN747, é a “[...] 

manutenção de uma ordem positiva através de sua aplicação escrupulosa”, ou seja, 

mediante uma aplicação rigorosa, minuciosa. 

A Justiça consiste em uma exigência em comunidade de se fazer o bem e 

evitar o mal, e sua concretização ocorre somente por meio de uma organização sob 

a forma de Poder, “[...] eis por que, na mitologia greco-romana, a deusa da Justiça 

era representada sob a figura de uma mulher, portando numa mão a balança e 

noutra a espada”.748 Por isso que, RAWLS leciona que a Justiça “[...] é a primeira 

virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento”, 

na medida em que ela se exterioriza por intermédio do Poder do Estado e suas 

instituições.749 

Para REALE750, a Justiça é um Valor fundamental do Direito, 

caracterizada como uma “[...] constante coordenação racional das relações 

intersubjetivas, para que cada homem possa realizar livremente seus valores 

potenciais visando a atingir a plenitude de seu ser pessoal, em sintonia com os da 

coletividade”. REALE afirma que “[...] a Justiça não é um valor que tenha um fim em 

si mesmo: é um valor supremo, cuja valia consiste em permitir que todos os valores 
                                            
745COMPLAK, Krystian. Cinco Teses sobre a Dignidade da Pessoa Humana como Conceito 
Jurídico. Revista da Esmesc: Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, v. 15, n. 21, p. 107-120, 1 ago. 1995. Anual. 
746REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 375. 
747KELSEN. Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 
20. 
748COMPARATO, Fabio Konder.  Rumo à Justiça. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 9. 
749RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 3.  
750REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 377. 
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valham numa harmonia coerente de ideias e atitudes”, porquanto, em seu entender, 

não há ordem e nem segurança sem base na Justiça, assim como o uso da força 

somente é legítimo quando estiver fundado em razões de Justiça.751 

Na concepção de NADER, “[...] a causa motivadora do Direito é a 

satisfação das necessidades de justiça” e, por isso, a Justiça é o Valor, a causa final 

do Direito.752 NADER remonta esse Valor à definição elaborada pelos romanos: 

“Justitia est constants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (Justiça é a 

firme e constante vontade de dar a cada um o que é seu)”,  em que o “seu” é 

esquema lógico, o qual abrange diferentes conteúdos e, “[...] deve ser entendido 

como próprio da pessoa”, tal como “[...] salário equivalente ao trabalho; penalidade 

proporcional ao crime”.753 Essa definição romana de Justiça foi difundida na obra 

“Digesto de Justiniano”, de JUSTINIANO I, onde se vê, inclusive, que a Justiça, ao 

lado dos preceitos “honeste vivere, alterum non la edere” (viver honestamente, não 

lesar a outrem), são referidos como preceitos do Direito.754  

Ainda, de NADER, é extraída a lição de que a Justiça possui como 

critérios formais a Igualdade e a Proporcionalidade e, como critérios materiais, o 

mérito, a capacidade e a necessidade.755 Acerca do tema, GUSMÃO defende que: 

Justiça é igualdade de tratamento jurídico, bem como 
proporcionalidade da pena ao delito, da indenização ao dano, 
do preço à coisa vendida, da contraprestação à prestação etc. 
Daí ser a justiça: 1) comutativa, tendo por critério a igualdade, 
aplicável às relações entre os indivíduos (direito de família, 
direito dos contratos, direito das sociedades comerciais etc.); 2) 
distributiva, tendo por critério a proporcionalidade, que rege o 
direito penal, a reparação de danos, o direito fiscal, a 
distribuição de bens ou de encargos etc.756    

Aciona-se a Igualdade como critério formal porque, nas lições de NADER: 

“A ideia de justiça exige tratamento igual para situações iguais”. Contudo, ainda nas 
                                            
751 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 28. 
752 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 62. 
753 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 105. (em itálico no original).  
754 JUSTINIANO I, Imperador do Oriente. Digesto de Justiniano: Introdução ao Direito Romano. 3. 
ed. e rev. São Paulo: Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, 2002. p. 21. (em itálico no original).  
755 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 107. 
756 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 49. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. p. 75. (em itálico no original). 
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lições desse Autor: “O dar a cada um o mesmo não é medida ideal”. Em decorrência 

disso, utiliza-se, também, a Proporcionalidade, como critério indispensável diante de 

situações desiguais, quando necessário atribuir a cada um conforme o seu mérito.757  

A Justiça é, pois, Valor que orienta o Direito e que consiste em dar a cada 

um o que é seu.758 Valor que, no contexto do Crime, consistirá na aplicação da 

Responsabilidade Integral do Agente Ofensor, reparando e/ou indenizando os Danos 

resultantes do Crime que praticou e, por conseguinte, na concepção da 

Responsabilização Integral. 

Entende-se que a Justiça “estará derrotada quando a Sociedade tende a 

se consolidar no desvalor dos particularismos individuais ou dos grupos na 

recomendação desvirtuada”759, porquanto “na justiça como equidade, a sociedade é 

interpretada como um empreendimento cooperativo para a vantagem de todos”,760 

na qual não se admite o privilégio de qualquer um em prejuízo de outro. Daí advém 

a percepção de que a Justiça que não atenda ao equilíbrio dos interesses atribuindo 

Igualdade não é Justiça e, sobretudo, viola os já perscrutados conceitos de 

Liberdade e Igualdade. A Dignidade Humana, portanto, encontra também na Justiça 

uma íntima relação que justifica a sua observância, na medida em que, uma vez 

ausente, para qualquer pessoa, maculará o mencionado equilíbrio de interesses. 

Ser tratado como igual e ter conferida a Igualdade na proporcionalidade 

de suas desigualdades. Realizar escolhas e agir em conformidade com essas 

escolhas, ciente da responsabilidade para com os demais. Receber o que é seu 

também com critérios de Igualdade e de Proporcionalidade, tendo os próprios Danos 

reparado e/ou indenizado ou reparando e/ou indenizando os Danos ocasionados. 

Essas significantes todas, de Igualdade, Proporcionalidade e Justiça, conferem à 

                                            
757 A Proporcionalidade empregada nesta Tese de Doutorado é aquela que funciona como critério 
formal de Justiça, conforme leciona NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 107-108. (em itálico no original).  
758 Conceito Operacional por composição da Doutoranda baseada nas obras de Miguel Reale, Paulo 
Nader e Justiniano I, alinhadas ao contexto da presente Tese de Doutorado, que trata da Vítima de 
Crime e da Justiça como um Direito de todos. REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 377; NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 62/105; JUSTINIANO I, Imperador do Oriente. Digesto de 
Justiniano: Introdução ao Direito Romano. 3. ed. e rev. São Paulo: Centro Universitário FIEO – 
UNIFIEO, 2002. p. 21. 
759PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil.  3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 
23.  
760RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 90.  
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Dignidade a sua concretização. 

A atual situação de ostracismo constitucional, com relação à Vítima, 

irradia sobre toda a Ordem Jurídica um desrespeito reiterado aos Valores Supremos 

da Liberdade e da Igualdade e, ao mesmo tempo, contraria a significação do Valor 

Supremo da Justiça, na medida em que essa deficiência normativa a afasta da 

potencialidade de sua própria Autonomia e fere, assim, sua Dignidade. 

 

2.3 OS DIREITOS DAS VÍTIMAS DE CRIMES E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

2.3.1 A busca pela Justiça para todos 

O principal fundamento teórico da presente Pesquisa parte da 

constatação de que a Vítima não recebe o tratamento jurídico adequado, que possa 

conferir a esta Categoria a Justiça diante da ocorrência do Crime, na Ordem Jurídica 

Brasileira. A constatação ultrapassa a esfera privada da Vítima, e revela que a 

própria Sociedade não vivencia a Justiça no seu mais perfeito alcance significativo, 

pois a responsabilização do Agente Ofensor ainda não engloba, de forma efetiva, a 

Reparação e/ou Indenização dos Danos experimentados pela Vítima e o 

ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado.  

Para que uma pessoa possa ser titular de um Direito é imperioso que ela 

seja reconhecida e tratada como pessoa.761 DALLARI refere que esse 

reconhecimento consiste no respeito à vida e, sobretudo, à sua Dignidade Humana. 

Em suas palavras: 

Reconhecer e tratar alguém como pessoa é respeitar sua vida, mas 
exige que também seja respeitada a dignidade, própria de todos os 
seres humanos. Nenhuma pessoa deve ser escrava de outra; 
nenhum homem deve ser humilhado ou agredido por outro; ninguém 
deve ser obrigado a viver em situação de que se envergonhe perante 
os demais, ou que os outros considerem indigna ou imoral.762 

Ainda nas palavras de DALLARI: “Não existe respeito à pessoa humana e 

ao Direito de ser pessoa se não for respeitada, em todos os momentos, em todos os 

lugares e em todas as situações, a integridade física, psíquica e moral da pessoa”, e 
                                            
761DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 25. 
762DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 25. 
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inexistem motivos para que uma pessoa seja mais respeitada do que outra.763  

Consistindo a Justiça em um Valor que orienta o Direito a conferir a cada 

pessoa o que é seu, de acordo com o mérito ou demérito, em aplicação de critérios 

de Igualdade e Proporcionalidade, propõe-se que diante do Fato Social aqui 

enfocado, o Crime, a Ordem Jurídica seja erigida de acordo com esse Valor e, via de 

consequência, proporcione tratamento equânime às pessoas envolvidas no contexto 

criminal, visando à proteção da Dignidade Humana de cada uma. 

A Violência consiste, para fins da presente Tese de Doutorado, no “[...] 

abuso da força”, que se exerce contra o homem no âmbito do seu corpo, sua 

identidade, personalidade ou humanidade, como sinônimo de “[...] brutalidade, 

ofensa, destruição, crueldade [...]”.764 E o desrespeito à integridade material, física, 

mental, estética e moral da pessoa, bem como a imposição da vontade do Agente 

Ofensor, em prejuízo de sua vontade, revela que o Crime é resultante da ausência 

de respeito à pessoa e traduz inexoravelmente uma manifestação de Violência 

contra a sua Dignidade.  

Percebe-se o exercício de uma Autonomia, por parte do agente Ofensor, 

completamente desalinhada com o Valor Comunitário, ou seja, sem observância à 

Autonomia e aos Direitos da Vítima. Nas palavras de ARONSON765: “[...] quando 

uma pessoa causa dano ou mágoa a outrem, isso põe em movimento um processo 

cognitivo que visa justificar aquele ato de crueldade”. Assim, conforme leciona esse 

Autor, inicia-se um processo no qual se desacredita a Vítima, em um convencimento 

por parte do Agente Ofensor de que a Vítima merecia determinado sofrimento. Para 

ele “Isso reduz a dissonância, não há dúvida, e também arma o palco para futuras 

agressões: uma vez que você desacredita uma pessoa, torna-se mais fácil você feri-

la no futuro”. 

Essa desvalorização da Vítima por parte do Agente Ofensor significa, para 

fins do que é aqui defendido, o desrespeito ao Valor Intrínseco e distintivo de cada 

pessoa: a Dignidade Humana. Por isso que se espera da Ordem Jurídica a 

                                            
763DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 28. 
764 MULLER, Jean-Marie. O Princípio de não-violência: percurso filosófico. Lisboa: Instituto Piaget, 
1998. p. 32.  
765 ARONSON, Elliot. O Animal Social: introdução ao estudo do comportamento humano. São Paulo: 
IBRASA, 1979. p. 163. 
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instituição de Direitos em favor da proteção da Dignidade Humana da Vítima, a parte 

lesionada pela ocorrência criminal, sem que se neguem os Direitos relativos à 

Dignidade Humana do Agente Ofensor, a fim de que a cada pessoa seja conferida a 

efetiva Justiça, de acordo com o mérito, ou demérito, e acionada a Igualdade e a 

proporcionalidade. 

Segundo o que ensina PERLINGIERI, somente a Norma, como expressão 

de um sistema vinculante, é capaz de apaziguar as perspectivas unilaterais e 

parciais, e uniformizar a realidade.766 Assim, quando uma pessoa, e aqui se refere à 

Vítima, não encontra na Ordem Jurídica vigente a proteção dos seus bens, seus 

interesses, sua própria Dignidade, entende-se que está instaurada a própria 

Injustiça, porque os ânimos não são apaziguados e algum interesse (o da Vítima) 

sempre estará menosprezado. 

Em análise à vida líquido-moderna e seus medos, BAUMAN reflete que 

faz parte da sabedoria antiga que a obtenção da paz é viabilizada mediante o 

cuidado da Justiça e, em suas palavras, “Atualmente, a ausência de justiça está 

bloqueando o caminho para a paz”.767 Há que se levar em conta, especialmente, que 

“[...] a obrigação que tem cada cidadão de respeitar a lei e as normas de convivência 

social supõe, em troca, que a sociedade seja capaz de assegurar a cada um seu 

direito a uma vida com liberdade e dignidade”.768  

A Injustiça enfocada na presente Tese de Doutorado consiste em um Valor 

negativo resultante da ausência de reconhecimento da Vítima como Sujeito de 

Direitos Fundamentais pelo Estado.769Agrava-se a situação de Injustiça pela 

ausência de normatização efetiva infraconstitucional com previsão instrumental que 

aponte caminhos de acesso aos Direitos da Vítima de Crime. E, outro 

desdobramento acerca da Injustiça, está na constatação de desigualdade e 

desproporcionalidade quando considerado o extenso rol de disposições normativas 

                                            
766 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 
30.  
767 BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007 p. 2.  
768OLIVEIRA, Miguel Darcy de; BARSTED, Leila Linhares; OLIVEIRA, Rosiska Darcy de. Você e a 
Violência: guia prático para se defender da violência urbana e dos excessos da polícia. Projeto 
Direitos do Cidadão. Rio de Janeiro: Ordem dos Advogados do Brasil, 1985. p. 86.  
769Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no Desvalor da Justiça, e 
adequando à Injustiça suportada pela Vítima no Estado Brasileiro.  



 
     195 

 

voltadas à proteção do Agente Ofensor.770  

Verifica-se um desrespeito à Igualdade existente entre Vítima e Agente 

Ofensor enquanto detentores da mesma Dignidade Humana, que requerem sua 

consideração como Sujeitos de Direitos. E esse cenário colabora para a 

intensificação do processo de Vitimização. 

O Sistema de Justiça Criminal não viabiliza, com efetividade, a 

possibilidade de restauração das violações de diversas ordens que suporta a Vítima. 

Outras legislações especiais, como a previdenciária771, não reconhecem seu estado 

de Vitimização em decorrência do Crime, já que, quanto ao amparo previdenciário, 

somente é atendida quando preenche as condições de segurada do Sistema, pelos 

enquadramentos existentes.  Os serviços públicos de atendimento na área de Saúde 

não proporcionam Políticas Públicas, ações estatais ou governamentais, executadas 

direta ou indiretamente, objetivando a realização do Bem Comum,772 adequadas ao 

seu momento de vulnerabilidade, havendo previsão normativa diferenciada apenas 

com relação às Vítimas de Violência Doméstica.773  

A construção desta percepção invoca, mais uma vez, a premente 

necessidade da previsão de Direitos Fundamentais da Vítima, consistentes nos 

Direitos previstos na Constituição do Estado, que assegurem proteção previdenciária 

e assistencial e, também, Prestação Jurisdicional quanto ao resultado da apuração 

do Crime, de sua autoria e fixação das Obrigações Criminais consistentes na 

Reparação e/ou Indenização dos Danos decorrentes do Crime, diretamente do 

                                            
770Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no Desvalor da Justiça, e 
adequando à Injustiça suportada pela Vítima no Estado Brasileiro.  
770 Conforme delimitado nas páginas 113-117, da Seção 1.3.2, do Capítulo 1 da presente Tese de 
Doutorado, que trata das garantias do Agente Ofensor na CRFB/1988. 
771 BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. 
Acesso em: 10 ago. 2019. 
772 Conceito Operacional composto pela Autora baseado em suas próprias conclusões.  
773 BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm>. Acesso em: 10 ago. 2019. 
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Agente Ofensor.774  

Esses Direitos promoverão a alteração substancial das parcas previsões 

infraconstitucionais em seu favor, movimentando a construção de efetivos 

instrumentos no Sistema de Justiça Criminal e possibilitando a implementação de 

Políticas Públicas condizentes ao seu estado de vulnerabilidade física e emocional 

nos setores públicos.  

Com eles poderá ser alcançada a Justiça para Todos, porquanto os 

Direitos da Vítima refletirão nos Deveres Fundamentais do Agente Ofensor, como 

instrumentos de construção de sua Consciência Jurídica, que é a “[...] noção clara, 

precisa, exata, dos direitos e dos deveres que o indivíduo deve ter, assumindo-os e 

praticando-os consigo mesmo, com seus semelhantes e com a Sociedade”.775 E 

funcionarão, via de consequência, como instrumentos de Defesa Social, evitando-se 

a reiteração e desestimulando o Crime.  Sem olvidar que refletirão, ainda, no Dever 

de proteção por parte do Estado, em consecução do Bem Comum.  

 

2.3.2 Os Deveres Fundamentais decorrentes da violação da Dignidade da 

Vítima 

Em seu sentido objetivo, o Direito funciona como conjunto de Normas 

destinado a todas as pessoas, regulador das relações entre elas e/ou entre elas e o 

Estado. Já em seu sentido subjetivo, o Direito se projeta na relação jurídica em 

concreto, atribuindo a ela consequências jurídicas.776 A polissemia da expressão 

“Direito”, nas lições de MARTINS NETO, advém da necessidade de diferenciação 

de dois conceitos que, historicamente, ficaram vinculados ao mesmo vocábulo. Nos 

dizeres desse Autor: “O recurso só seria dispensável se houvesse uma palavra 

                                            
774 Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado no Conceito Operacional de Direitos 
Fundamentais, adotado da obra de SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. 
rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 29, e adequado aos Direitos 
da Vítima propostos na presente Tese de Doutorado.  
775 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e 
ampl. Florianópolis: EMais, 2018. p. 208. 
776 Conforme delimitado na página 40, da Seção 1.1.1, do Capítulo 1 da presente Tese de Doutorado, 
que trata do Crime, da Vítima e do Agente Ofensor, em que é realizada, inclusive, a diferenciação 
entre o Direito Objetivo e o Direito Subjetivo. 
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apropriada a cada uma das ideias”.777 Há maior facilidade na linguagem jurídica 

inglesa, por exemplo, pois, a teor do que leciona KELSEN778: “[...] dispõe-se da 

palavra right quando se quer designar o direito (subjetivo), o direito de um 

determinado sujeito, para o distinguir da ordem jurídica, do Direito objetivo, da law”.  

Pretende-se, na presente Tese de Doutorado, a prescrição sobre o 

Direito em sua dimensão objetiva, enquanto conjunto de Normas reguladoras das 

relações entre as pessoas e entre elas e o Estado, pois a pretensão é recomendar 

a alteração da Ordem Jurídica Brasileira desde a CRFB/1988 até a legislação 

infraconstitucional penal e processual penal, com vistas ao Empoderamento da 

Vítima no Estado Brasileiro. 

Na prescrição sobre o Direito (objetivo), todavia, inevitavelmente há que 

discorrer sobre ele em sua acepção subjetiva, o que, nos dizeres de MARTINS 

NETO, significa “[...] (1) algo (2) que pertence (3) a um sujeito”.779 Isso se torna 

ainda mais evidente quando considerado o objetivo de proposição de um novo 

Paradigma constitucional voltado à proteção dos interesses da Vítima mediante a 

previsão dos seus Direitos como Fundamentais, estes que possuem dupla 

perspectiva: subjetiva e objetiva.  

A perspectiva subjetiva dos Direitos Fundamentais diz respeito, em linhas 

gerais, ao poder que o seu titular tem de fazer valer a Norma fundamental que lhe 

protege, enquanto que a sua perspectiva objetiva diz respeito ao reforço da 

juridicidade por meio de três funções: aplicação do ordenamento infraconstitucional 

conforme os Direitos Fundamentais; proteção por parte do Estado contra qualquer 

tipo de agressão; e função organizatória e procedimental.780 

                                            
777 MARTINS NETO, João dos Passos. O conceito de Direito em sentido subjetivo. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32752-40416-1-PB.pdf>. Acesso em: 13 dez. 
2018. 
778 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 88. (em itálico 
no original).  
779 MARTINS NETO, João dos Passos. O conceito de Direito em sentido subjetivo. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32752-40416-1-PB.pdf>. Acesso em: 13 dez. 
2018. (em itálico no original).  
780Conforme delimitado nas páginas 126-127, da Seção 2.1.2, do Capítulo 2 da presente Tese de 
Doutorado, que trata dos Direitos Fundamentais. 
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BETIOLI781 defende que: “Numa relação jurídica, por ser o direito 

bilateral-atributivo, defrontam-se duas figuras éticas: o ‘poder’ e o ‘dever’, a 

‘pretensão’ e a ‘prestação’”. E, nas palavras de GUSMÃO782, “[...] todas as pessoas, 

capazes ou incapazes, que estiverem na situação prevista pela norma, podem ser 

titulares de direitos”, referindo-se aos Direitos Subjetivos. Nesse contexto, observa-

se que o Direito em sua dimensão objetiva também implica Deveres a serem 

observados pelas pessoas, os quais, por vezes, decorrem de um respeito devido ao 

Direito (subjetivo) de outrem. 

A correlação entre Direito e Dever é um dos pontos centrais do Direito, 

uma vez que esta dicotomia se encontra presente em todas as relações jurídicas. 

MAZZINI783 parte do pressuposto de que o reconhecimento de Direitos não é o 

suficiente para garantir o bem-estar social, e defende a necessidade de um 

princípio capaz de nortear os membros da Sociedade a darem o seu melhor e, 

assim, alcançarem o bem-estar social. Esse princípio seria o Dever.  

Para fins da presente Tese de Doutorado, o Dever é equivalente a uma 

Obrigação784 de fazer ou não fazer alguma coisa, por imposição da Moral e das 

Normas que se inserem na Ordem Jurídica.785  

O filósofo romano CÍCERO, que dedicou uma obra à questão do Dever, 

evidencia o papel central deste na vida em Sociedade, e adverte que “[...] nada em 

nossa vida esquiva-se ao dever: observá-lo é virtuoso, negligenciá-lo, desonra”. 

Destaca sobre o papel fundamental do Dever no comportamento ético e no 

desenvolvimento das virtudes, que são essenciais para o pleno desenvolvimento 

                                            
781 BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao Direito: lições de propedêutica jurídica tridimensional.  
14. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 410.  
782 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do Direito.  49. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Editora Forense: 2018.  p. 89. 
783 MAZZINI, Giuseppe. Dei doveri dell’uomo. Milão: Corriere Della Sera, 2010. p. 26. 
784 E a Obrigação, por sua vez, prevê conteúdo análogo ao Dever, por ser seu equivalente, que 
resulta em uma ação ou omissão decorrente de uma imposição normativa ou decorrente da Moral. 
Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado no Conceito Operacional adotado para a 
Categoria Dever, somada à concepção de Obrigações que decorrem dos atos ilícitos, proposta 
por GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 13. ed. 4. vol. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 22; adequando-o ao proposto na presente Tese de Doutorado, que 
propõe: as Obrigações Criminais do Agente Ofensor; as Obrigações do Estado decorrente do Dever 
implementação, promoção e proteção dos Direitos Fundamentais da Vítima; e, ainda, decorrentes do 
Dever Moral de respeito à busca pela Felicidade. 
785Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no significado de Dever, expresso 
em SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 710. 
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pessoal e, por conseguinte, da Sociedade como um todo.786 

RIBEIRO787 assevera que o Dever nem sempre se origina de uma relação 

proporcional de vontades, uma vez que há situações em que o Dever existirá 

independentemente da concordância da parte a quem ele incumbe. 

Conforme as lições de SILVA, o Dever deve ser observado “[...] segundo 

as regras que se inscrevem no Direito e mesmo na moral”. Daí se depreende que o 

Dever possui duas acepções, uma pelo viés da Moral, outra pelo viés do Direito, 

nesta última acepção podendo advir de uma relação contratual ou como do respeito 

pelos “[...] princípios elementares da equidade e da ordem jurídica, em virtude dos 

quais se afirma a obrigação de não ofender direito alheio”. 788 

Na percepção de FERRAZ JÚNIOR sobre o tema, “[...] a ideia de dever 

atua como um motivo para o comportamento lícito que se cumpre, primariamente, 

não por temor de sanções, mas por respeito desinteressado ao direito”.789 Extrai-se 

daí que o Dever é parte inerente das relações jurídicas e, tanto aquelas decorrentes 

da lei, como as advindas da vontade, possuem um Dever, uma Obrigação de fazer 

ou não fazer algo, embutido. Nesse sentido, segundo GRAU, o não cumprimento do 

Dever configura comportamento ilícito.790 

A essa sistemática, que envolve a fruição de um Direito e a Obrigação a 

um respectivo Dever, atribui-se a qualidade de um sistema de freios e contrapesos 

impostos pelas Normas de conduta social e pelas regras positivadas do Direito, em 

conformidade com a evolução humana, em determinado território, momento 

histórico, social e político.791 

                                            
786 CÍCERO, Marco Túlio. Dos Deveres. Coleção a Obra-Prima de cada Autor. São Paulo: Martin 
Claret, 2011. p. 32.  
787 RIBEIRO, Fernando José Armando. O dever de obedecer ao Direito na teoria de Hans Kelsen. 
Pensar (UNIFOR), Fortaleza, v. 17, n. 1, p. 76-99, jan./jul. 2012. Disponível em: 
<http://www.tjmmg.jus.br/images/stories/downloads/artigos/artigo_sobre_hans_kelsen_-_2011%20-
%20verso%20final.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2018. 
788 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 710. 
789 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 160-161. 
790 GRAU, Eros Roberto. Notas sobre a distinção entre obrigação, dever e ônus. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, n. 77, p. 177-183, 1982. Anual. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66950>. Acesso em: 29 mar. 2019. 
791GOMES, José Geraldo; FABRIZ, Daury Cesar. Dos Deveres Fundamentais: uma abordagem sobre 
o dever fundamental de contribuir com a segurança pública. In: BUSSINGER, Elda Coelho de 
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Para BASTOS792, “[...] se alguém tem um direito, ele é exercitável contra 

outrem que tem o dever de respeitá-lo. O dever resulta da necessidade de dar-se 

significação prática ao exercício de um outro direito”. E, nas lições de FERRAZ 

JÚNIOR, a identificação do sujeito em uma relação de Deveres pressupõe “[...] uma 

norma de obrigação (que impõe a conduta e que estabelece uma sanção para a 

conduta contrária) ”793.   

GOMES e FABRIZ asseveram que as pessoas e toda a Sociedade são 

detentores não apenas de proteção, mas também de obrigações, e que a 

inexistência de Deveres de um para com outro culminaria simplesmente na 

inexistência de Direitos, uma vez que se estes últimos não estivessem garantidos, 

seriam inviáveis ou mesmo inexequíveis sem a contrapartida das demais 

pessoas.794 

Interessante, nesse contexto, a observação de MASCARO795, para quem 

o Direito chega até a Dignidade Humana por meio de certas vias que faz com que o 

jurista busque: 

[...] logo de início descobrir em algum caso concreto no qual se trate 
de desrespeito à dignidade humana, os direitos subjetivos, os 
deveres, as normas e os sujeitos de direito que se lhe correlacionem. 
O direito do passado não. Se chegasse à dignidade humana, ainda 
que fosse para livrar um homem das mãos de um carrasco, assim 
não o faria baseado num “direito subjetivo” da vítima. Antes utilizar-
se-ia de armas bastante parecidas com as da religião, ou então a 
partir de um mero arbítrio. [...] Por isso, se alguém desrespeita a 
dignidade humana de alguém, o jurista pensa em uma pena 
equivalente ao desrespeito para ser aplicada ao primeiro e em uma 
compensação pecuniária em prol do segundo. O direito moderno 
começa a operar segundo mecanismos de equivalência, portanto, de 
troca mercantil. 

Assume-se, a partir disso, que os Direitos e Deveres Fundamentais 

guardam íntima relação com a Dignidade Humana, sendo que o reconhecimento da 

                                                                                                                                        
Azevedo (Org.). Direitos Fundamentais: pesquisas. Curitiba: CRV, 2011. p. 93-97. 
792 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010. p. 250. 
793 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 2003. p. 168. 
794 GOMES, José Geraldo; FABRIZ, Daury Cesar. Dos Deveres Fundamentais: uma abordagem 
sobre o dever fundamental de contribuir com a segurança pública. In: BUSSINGER, Elda Coelho de 
Azevedo (Org.). Direitos Fundamentais: pesquisas. Curitiba: CRV, 2011. p. 93-97. 
795 MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do Direito. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 
7. 
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necessidade de implementação desta dicotomia em torno das necessidades 

essenciais das Vítimas é o que se busca conscientizar por meio desta Tese. Para 

tanto, o registro que se faz é por conta da Dignidade que impõe comportamentos, 

porquanto “[...] a dignidade é a manifestação vinculante de uma entidade, é a 

consideração da entidade como dotada de valor e, portanto, regulativa do 

comportamento”.796 

E nessa linha de raciocínio, os Direitos Fundamentais constituem o 

melhor instrumento para a concretização da Dignidade Humana, visto que sua 

repercussão imediata é o respeito aos Deveres Fundamentais, estes consistentes, 

para fins da presente Tese de Doutorado, nos Deveres positivados implícita ou 

expressamente na Constituição do Estado ou que expressam a contraposição a um 

Direito Fundamental797, cujo reconhecimento “[...] tem justamente o objetivo de 

garantir os direitos fundamentais, concretizando os valores que foram eleitos pelos 

cidadãos para uma melhor vivência destes dentro do Estado”. 798

                                            
796BARZOTTO, Luiz Fernando. Pessoa e Reconhecimento: uma análise estrutural da dignidade da 
pessoa humana. In: MELGARÉ, Agassiz Almeida Filho Plínio (Org.). Dignidade da Pessoa 
Humana: Fundamentos e Critérios Interpretativos. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. Cap. 2. p. 
39-82. 
797 Conceito Operacional composto pela Doutoranda, com base no conceito Operacional de Direitos 
Fundamentais, adotado nesta Tese da obra de SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. 
rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 29.; e no Conceito Operacional 
de Dever composto pela Doutoranda, adequando ao proposto na presente Tese de Doutorado, que 
propõe a criação dos Direitos Fundamentais da Vítima e os correspondentes Deveres Fundamentais 
do Agente Ofensor. 
798MUTIZ DE SÁ, Mariana; FABRIZ, Daury Cesar. O Dever Fundamental de proteção ao Meio 
Ambiente. In: BUSSINGER, Elda Coelho de Azevedo (Org.). Direitos Fundamentais: pesquisas. 
Curitiba: CRV, 2011. p. 125-130. 
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CAPÍTULO 3 

PROPOSTA PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DA VÍTIMA  

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL PARA A 

INCLUSÃO DOS DIREITOS DA VÍTIMA COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS 

3.1.1 A Ciência Jurídica e a consecução da Justiça para Todos 

Diante da constatada inexistência de contextualização constitucional dos 

interesses da Vítima e, sobretudo, frente à interligação dos seus Direitos com a 

Dignidade Humana, a Pesquisa passa a ser delineada por meio da construção de 

uma proposta de alteração constitucional, que supere o prejuízo normativo 

vivenciado pela Vítima, com vistas à conferência de Justiça para Todos diante da 

ocorrência do Crime no Estado Brasileiro. 

PASOLD leciona que o Estado possui “[...] o necessário poder coercitivo 

para a preservação da ordem jurídica e a realização da Justiça”, conferido pela 

Sociedade, sendo o “[...] Direito na sua condição de elemento valorizador, 

qualificador e atribuidor de efeitos a um comportamento, visando que seja 

assegurada adequadamente a organização das relações humanas e a justa 

convivência [...]”, o objeto da Ciência Jurídica.799  

A prescrição sobre o Direito significa congregar os interesses de todos por 

meio de respostas unificadoras e significantes de Justiça, Valor que orienta o Direito 

e que consiste em dar a cada um o que é seu. Em consecução da atividade de 

pesquisa, cumpre à Ciência Jurídica a função de prescrição sobre o Direito em 

adequação aos mencionados critérios. 

O Direito possui como fundamento o ser humano, pois está centrado na 

“[...] estética das relações humanas, propondo uma nova eticidade”, e é “[...] 

                                            
799 Conforme os ensinamentos de PASOLD, expostos no Capítulo 1 da presente Tese de Doutorado. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e ampl. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 78. (negrito no original). 
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elemento de humanização do homem”, quando exerce o seu papel de garantir a 

Justiça.800 Nesse sentido que DALLARI801 ensina que “O Direito é indispensável para 

que se consiga a Justiça”, ao passo que só uma Ordem Jurídica justa é compatível 

com a Dignidade Humana, a qual deve ser respeitada por todos. 

A Ciência não se traduz por uma verdade absoluta, imutável, pois ela “[...] 

busca, de forma constante e permanente, a verdade (em sua acepção plena), 

aproximando-se cada vez mais da mesma, porém sem nunca poder atingi-la, ou 

mesmo tangenciá-la com plena segurança”.802 IHERING ensina que o próprio Direito 

“[...] será eternamente um movimento progressivo de transformação”.803 Assim é que 

na Ciência Jurídica deve haver a conjugação de esforços para que ocorra a 

evolução do Direito, jamais se admitindo a sua estagnação como verdade posta e 

absoluta. A esse respeito, nota-se que CAVALIERI, em explanação sobre o alcance 

da Justiça, leciona: 

[...] nem sempre o Direito alcança esse desiderato, quer por não ter 
acompanhado as transformações sociais, quer pela incapacidade 
daqueles que o conceberam, e quer, ainda, por falta de disposição 
política para implementá-lo, tornando-se por isso um direito 
injusto.804 

Acrescenta, ainda, que “[...] a Justiça está para o direito como o horizonte 

está para cada um de nós”. Assim, tal como o que acontece na aproximação do 

indivíduo com o horizonte, quando o horizonte se afasta na mesma proporção da 

aproximação, o Direito estaria em constante corrida para alcance da Justiça, visto 

que a dificuldade não retira a importância do horizonte. Em seus dizeres: 

Quanto mais caminhamos em direção ao horizonte – dez passos, 
cem passos, mil passos, - mais ele se afasta de nós na mesma 
proporção. Nem por isso o horizonte deixa de ser importante porque 
é ele que nos permite caminhar. 

                                            
800 DIAS, Maria da Graça dos Santos. A Utopia do Direito Justo. Disponível em: 
<www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/008.pdf>. Acesso em: 27 
jan. 2019. 
801DALLARI, Dalmo de Abreu. O Renascer do Direito: direito e vida social; aplicação do direito; 
direito e política. 2. ed. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 25. 
802FRIEDE, Reis. Percepção Científica do Direito. Revista da Faculdade de Direito da UFG, 
Goiânia, v. 33, n. 2, p. 248-260, 2009. Semestral. Disponível em: 
<https://revistas.ufg.br/revfd/article/view/9888>. Acesso em: 04 abr. 2019. (em itálico no original). 
803IHERING, Rudolf Von. A Luta pelo Direito. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1998. p. 7.  
804CAVALIERI FILHO, Sergio. Direito, Justiça e Sociedade. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 5, n. 
18, p. 58-65, 2002. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista18/revista18_58.pdf>. Acesso em: 30 
mai. 2019. 
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A mesma lógica conferida por CAVALIERI à relevância do caminhar em 

direção ao horizonte é estendida na importância do Direito e sua constante 

evolução, na busca permanente da Justiça.  

Caso a Ciência Jurídica não cumpra o papel primordial de aperfeiçoar a 

prescrição sobre o Direito para a consecução da Justiça, a operacionalização será 

sobre um Direito injusto, eis que distante de seu objetivo primordial. E, neste ponto, 

não se pode perder o destaque pertinente de CAVALIERI a respeito, no sentido de 

que “A criação do Direito não é obra exclusiva do legislador, como comumente se 

pensa e se ensina, mas também, e principalmente, do jurista, do magistrado, do 

advogado, enfim, de todos os operadores do direito”. 805 

O Cientista Jurídico é aquele que exerce a atividade de Pesquisa que tem 

como Objeto o Direito, como Objetivo principal a descrição e/ou prescrição sobre o 

Direito ou fração temática dele, acionada Metodologia que se compatibilize com o 

Objeto e o Objetivo, sob o compromisso da contribuição para a consecução da 

Justiça.806 É preciso que o Cientista Jurídico encare a complexidade da Ciência que 

opera, a qual deve permanecer em constante evolução, porquanto a ideia do Direito 

indiferente à Justiça, e que atua como uma “[...] embalagem para qualquer produto”, 

já não possui aceitação. Nas palavras do referido Autor, “[...] o direito tem a 

pretensão de atuar sobre a realidade, conformando-a e transformando-a”.807 

MORIN ensina que a complexidade na Ciência pode parecer negativa, 

pois introduz incertezas no campo das certezas absolutas. Contudo, o absoluto 

precisa ser enterrado. Em suas palavras, “[...] o aspecto positivo, o aspecto 

progressivo que a resposta ao desafio da complexidade pode ter, é o ponto de 

partida para um pensamento multidimensional”.808 É necessário um pensamento 

                                            
805CAVALIERI FILHO, Sergio. Direito, Justiça e Sociedade. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 5, n. 
18, p. 58-65, 2002. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista18/revista18_58.pdf>. Acesso em: 30 
mai. 2019. (em itálico no original). 
806Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 14. ed. rev. atual. e ampl. Florianópolis: EMais, 
2018. p. 78.  
807CAVALIERI FILHO, Sergio. Direito, Justiça e Sociedade. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 5, n. 
18, p. 58-65, 2002. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista18/revista18_58.pdf>. Acesso em: 30 
mai. 2019. 
808MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. 8. ed. rev. e mod. pelo autor. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2005. p. 188.  
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complexo para a correta percepção da realidade. Acerca disso, DIAS reflete: “O 

conhecimento envolve razão e sensibilidade, corpo e espírito, teoria e práxis, ordem 

e desordem, caos e organização. São estes pares que permitem o dinamismo da 

ciência”. Somente um pensamento complexo pode dar conta da tarefa de 

compreender o que a Autora denomina de “A multidimensionalidade da realidade – 

natural, humana, social”.809 

E esse pensamento multidimensional, produto do desafio da 

complexidade, permite à Ciência Jurídica o aprimoramento da prescrição do Direito 

de acordo com o melhor sentido da Justiça, que acolha o interesse de todos 

conforme a realidade do fato que se apresenta. 

MORIN utiliza o termo “dialógico” para lecionar que a Ciência deve 

encontrar um caminho que permita a coexistência de mais de um princípio, sem que 

se perca, nessa dualidade, a unidade. Em seu entender, a Ciência progride quando 

há uma dialógica complexa permanente entre suas quatro pernas: “[...] imaginação e 

verificação, empirismo e realismo” e, “No dia em que andar sobre duas pernas ou 

tiver uma perna só, a ciência desabará”. Esclarece esse Autor que “[...] a dialógica 

comporta a ideia de que os antagonismos podem ser estimuladores e 

reguladores”.810 

Compromissado com a Justiça, o Cientista Jurídico necessita de 

adequada sensibilidade, que permita a identificação dos problemas e o apontamento 

das soluções que o Direito pode ou não oferecer. A Ciência Jurídica “[...] precisa 

romper com o fechamento da razão lógica e recuperar a razão sensível”, de modo a 

perceber “[...] as formas nascentes de socialidade”, pois motivadoras para a revisão 

do Direito posto e referências “[...] fundamentais para a proposição de novos 

direitos”, lembrando que a adequação normativa às “[...] demandas concretas e 

sempre renovadas de Justiça” é o escopo de sua revisão permanente.811 

                                            
809DIAS, Maria da Graça dos Santos. A Utopia do Direito Justo. Disponível em: 
<www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/008.pdf>. Acesso em: 27 
jan. 2019. 
810MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. 8. ed. rev. e mod. pelo autor. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2005. p. 189-190.  
811DIAS, Maria da Graça dos Santos. A Utopia do Direito Justo. Disponível em: 
<www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/008.pdf>. Acesso em: 27 
jan. 2019. 
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Em obra intitulada “A Utopia”, no século XVI, MORUS elabora um protesto 

às deficiências das relações humanas e descreve aquilo que denomina de “A ilha de 

Utopia”, referindo-se ao que, em sua imaginação, portanto em seu pensamento 

utópico, seria uma Sociedade ideal. Na chamada “Ilha da Utopia”, vige a ideia de 

que “As leis são promulgadas, dizem os utopianos, com a única finalidade de que 

cada qual seja advertido de seus direitos e deveres”, em crítica a qualquer existência 

de leis que não sejam claramente formuladas. Assim, esse Autor chega a igualar em 

tom crítico e comparativo, a inexistência de leis e a existência de leis inacessíveis, 

aquelas que necessitam de “[...] um gênio superior, ou longas discussões e longos 

estudos” para serem compreensíveis.812 

DIAS, em semelhança à percepção secular de MORUS, ensina que “A 

utopia do Direito de realização da harmonia das relações sociais (pelo fortalecimento 

da eticidade dessas relações) ” não é alcançada apenas com uma Ordem Jurídica 

coercitiva.813 Há, pois, a necessidade de que o destinatário da Ordem Jurídica 

encontre nela a satisfação de sua Dignidade, não bastando a existência de leis se 

estas não visarem ao alcance da Justiça para todos, tal como não basta, na “Ilha da 

Utopia”, a existência de leis se estas não satisfizerem os esclarecimentos dos 

Direitos e Deveres. 

Há que se ter em mente uma advertência como a realizada por BITTAR e 

ALMEIDA, acerca de que a palavra Utopia, “[...] originada do grego, ou-topós, 

significa lugar nenhum, correspondendo ao ideal, ao desconhecido, porque irreal”.814 

Também não se pode perder de vista a observação feita por PERLINGIERI sobre a 

Justiça estar para o Direito assim como o horizonte está para o indivíduo.815 E, 

assim, enfrentar a tarefa inescapável da Ciência Jurídica de simplificar a 

complexidade, encarar o desconhecido e apresentar à Sociedade soluções justas e 

realistas.  

                                            
812MORUS, Thomas, A Utopia. 22. ed. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 2002. p. 123.  
813DIAS, Maria da Graça dos Santos. A Utopia do Direito Justo. Disponível em: 
<www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/008.pdf>. Acesso em: 27 
jan. 2019. 
814BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 271. (em itálico no original). 
815CAVALIERI FILHO, Sergio. Direito, Justiça e Sociedade. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 5, n. 
18, p. 58-65, 2002. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista18/revista18_58.pdf>. Acesso em: 30 
mai. 2019. 
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O Cientista Jurídico deve pensar e prescrever o Direito consciente da 

necessidade de evolução e mediante o emprego de um pensamento utópico de 

futuro. No cenário proposto, o Direito está para a Ciência Jurídica assim como a 

Justiça está para o Direito e, por fim, o horizonte para o indivíduo. Nessa linha de 

entendimento, DIAS propõe que a percepção sobre a Justiça seja realizada por meio 

de seu caráter utópico, “[...] a procura do mais sentido – da plenitude de sentido”, na 

medida em que o sentido ético do Direito verbaliza-se, em suas palavras, em “[...] 

buscar o sentido pleno de justiça por meio da percepção do sentido de sua falta”.816 

A análise da desigualdade normativa constitucional traduz o Desvalor817 

conferido à Dignidade da Vítima e justifica a assertiva de que a “Justiça é um Direito 

de Todos”. E é imperioso registrar que a Vítima anseia e merece um sistema jurídico 

e, especificamente, um novo Sistema de Justiça Criminal, que agasalhe suas 

expectativas e possibilidades, apresentando-lhes soluções simplificadoras eficientes 

e eficazes. 

Para tanto, é papel primordial da Ciência Jurídica reduzir a complexidade 

do Direito e conformar as possibilidades que se apresentam diante da ocorrência de 

um Crime, objetivando a sua evolução amparada pelo respeito à Dignidade de todos 

os envolvidos. Isso passa, necessariamente, pela criação de um novo Paradigma, 

sob perspectiva diferente da atual e mais justa. Sob a perspectiva da Vítima de 

Crime. 

É o desafio do Cientista Jurídico. 

CARNELUTTI leciona que os juristas são “[...] operadores qualificados” do 

Direito, que antes de fabricá-lo, estudam-no, mas que o Poder Legislativo estará 

                                            
816DIAS, Maria da Graça dos Santos. A Utopia do Direito Justo. Disponível em: 
<www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/008.pdf>. Acesso em: 27 
jan. 2019. 
817 O Desvalor é a negação do Valor, o seu polo negativo e que representa a infringência ao “[...] 
sentido vetorial de dever-ser”, que se funda no Valor correspondente. Conceito operacional por 
composição da Doutoranda com base nas obras de: VENOSA, Silvio de Salvo. Introdução ao 
Estudo do Direito. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 78.; REALE, Miguel. Verdade e Conjetura. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 98.; e HESSEN, Johannes. Filosofia dos Valores. Porto: 
Almedina, 2001. p. 74.  
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lotado tanto por juristas como não juristas, o que faz com que as leis sejam feitas, 

“[...] quase que exclusivamente, por homens que não aprenderam a fazê-las”.818 

Independente da qualificação do legislador, existe o seu Dever precípuo 

de produzir uma Ordem Jurídica guiada pelos Valores constitucionalmente 

estabelecidos e, por fim, caberá ao Poder Judiciário dar continuidade à construção 

desse Direito, fundamentado no novo Paradigma de Empoderamento da Vítima. Isto, 

porque, nos dizeres de CARNELUTTI, a sentença do Juiz “[...] integra a lei, no 

sentido de que transforma o mandato abstrato e geral da lei em um mandato 

concreto e particular”.819  

A prescrição sobre o Direito, bem como a produção normativa, sempre 

serão atividades interpretativas essenciais para a formação da Ordem Jurídica. Mas 

é a atividade de interpretação e aplicação da Norma jurídica, a hermenêutica 

jurídica, “[...] a interpretação final e definitiva, no contexto de uma “verdade relativa”, 

por intermédio de uma fase judiciária”, o fator primordial para a compreensão última 

do fenômeno jurídico,820 na medida em que se tem por certo que: “A essência do 

direito é a realização prática”.821  

KUHN atribuiu sentido ao termo Paradigma ao analisar as diferentes 

formas com que os cientistas, naturais ou sociais, concebiam os métodos e 

problemas científicos. Em seus ensinamentos os Paradigmas são “[...] as 

realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modulares para uma comunidade de praticantes de 

uma ciência”.822 

Essas realizações científicas são compostas por um complexo de 

elementos: “[...] leis, conceitos, analogias, valores, regras de autoavaliação, modelos 

de formulação e resolução de problemas, princípios e pressupostos metafísicos, 

                                            
818 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. São Paulo: Editora Pillares, 2015. p. 21-22.  
819 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. São Paulo: Editora Pillares, 2015. p. 85.  
820 FRIEDE, Reis. Percepção Científica do Direito. Revista da Faculdade de Direito da UFG, 
Goiânia, v. 33, n. 2, p. 248-260, 2009. Semestral. Disponível em: 
<https://revistas.ufg.br/revfd/article/view/9888>. Acesso em: 04 abr. 2019. 
821 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. São Paulo: Editora Pillares, 2015. p. 43. 
822KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Cientificas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 
13.  
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procedimentos metodológicos e exemplares”,823 e expressam um modo de enxergar 

a realidade, identificar os problemas existentes e as respectivas soluções.  

CANOTILHO esclarece ser, o Paradigma, “[...] “consenso científico” 

enraizado quanto às teorias, modelos e métodos de compreensão do mundo”824, e 

ZEHR825 se refere aos Paradigmas como as “[...] definições de realidade numa dada 

cultura”, as quais “[...] moldam a forma como definimos problemas e o nosso 

reconhecimento do que sejam soluções apropriadas”. Retoma-se aqui826 que a 

Ciência Jurídica é uma Ciência de “[...] projeção de um mundo ideal (meta do dever-

ser)” e “[...] inexoravelmente axiológica (valorativa)”.827 E atuam os Paradigmas, 

portanto, como lentes impactantes na realização dos objetivos da Ciência Jurídica.  

O Paradigma ideal, na consecução do objetivo da Ciência Jurídica, 

consistirá em uma compreensão de mundo que contenha em todos os seus 

elementos, sobretudo em suas leis, conceitos, analogias, Valores, Princípios, a 

identificação e resolução de problemas, o Valor da Justiça, com a identificação dos 

problemas e respectivas soluções, contemplando todas as pessoas relacionadas por 

determinada situação jurídica.  

Quando problemas não são identificados e/ou soluções não são 

detectadas há necessidade de se adotarem novos Paradigmas, completando o ciclo 

de efeitos jurídicos esperados. KUHN atribuiu aos problemas que encontram solução 

dentro do Paradigma existente o nome de “quebra-cabeças”. Enquanto que, aos 

problemas que não encontram solução no Paradigma vigente, tratou de denominar 

como “anomalias”.828 Esclarece que na Ciência a novidade emerge com a 

dificuldade, a qual se manifesta por meio de uma resistência às expectativas, e “[...] 

o fracasso das regras existentes é o prelúdio para uma busca de novas regras”829. 

                                            
823OLIVA, Alberto. Filosofia da Ciência. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 25.  
824CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional.  6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1993. p. 7. 
825ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 25.  
826 Conforme delimitado na página 39, da Seção 1.1.1, do Capítulo 1 da presente Tese de Doutorado, 
que trata do Crime, da Vítima e do Agente Ofensor.  
827FRIEDE, Reis. Percepção Científica do Direito. Revista da Faculdade de Direito da UFG, 
Goiânia, v. 33, n. 2, p. 248-260, 2009. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revfd/article/view/9888>. 
Acesso em: 04 abr. 2019. 
828KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 
114. 
829KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 
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Logo, diante das anomalias, KUHN defende que se inicia uma fase de transição, um 

período de crise que culmina em uma Ciência extraordinária e que pode preceder 

um novo Paradigma, desde que a alternativa exista e resolva o enigma em 

evidência.830 À referida transição de Paradigmas, o Autor denominou de “Revolução 

Científica”.831 

É necessário advertir que, na Ciência Jurídica, não há como se falar em 

uma transição de Paradigmas. Ao contrário, admite-se a coexistência de Paradigmas 

diversos. A esse respeito, para BARROS, no campo das ciências sociais e humanas, 

existe à disposição dos cientistas uma gama complexa de Paradigmas a serem 

escolhidos para a produção do saber. Esclarece esse Autor, ainda, que é com a “[...] 

possibilidade de estabelecerem uma comunicação entre mundos distintos” que lidam 

os cientistas dessas áreas, e não com a sucessão de Paradigmas, a qual sugere 

rupturas paradigmáticas irreversíveis.832 Mesmo existindo uma crise, porque os 

Paradigmas existentes não contemplam algumas situações, no campo da Ciência 

Jurídica ocorre a análise e a prescrição do Direito sob as perspectivas ainda não 

utilizadas. Surge, então, um novo Paradigma, o qual coabitará com os Paradigmas 

vigentes. 

O Direito “[...] sempre renasce como solução normal para os conflitos que 

são inerentes à vida em sociedade, pois só ele proporciona ordem, segurança, e 

progresso sem afrontar a dignidade humana”.833 É certo que o primordial papel da 

Ciência Jurídica é o de aprimorar a prescrição de um Direito que contemple uma 

organização social que leve em conta a Dignidade de todos e o seu amplo acesso 

aos instrumentos de Justiça. 

É premente a necessidade da adoção de um novo Paradigma 

constitucional que permita a prescrição de uma Ordem Jurídica, cuja visão 

multidimensional abarque a salvaguarda da Dignidade Humana e, localize a “Justiça 

                                                                                                                                        
90-91/95. 
830KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas.  5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
p. 114. 
831KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 
122. 
832BARROS, José D’Assunção. Sobre a noção de paradigma e seu uso nas ciências humanas. 
2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/1984-
8951.2010v11n98p426>. Acesso em: 12 fev. 2019. 
833DALLARI, Dalmo de Abreu. O Renascer do Direito: direito e vida social; aplicação do direito; 
direito e política. 2. ed. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 5. 
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como um Direito de Todos” e, ao mesmo tempo, trate dos Direitos da Vítima e dos 

Deveres do Agente Ofensor.  

É inescapável, nessa via de raciocínio, adentrar no tema da Teoria 

Tridimensional do Direito.  

Conforme leciona PERLINGIERI, “O Direito é ciência social que precisa 

de cada vez maiores aberturas; necessariamente sensível a qualquer modificação 

da realidade, entendida na sua mais ampla acepção”. Nas palavras do Autor 

“Quanto mais o dado normativo souber se adequar à realidade social, tanto mais a 

realidade se apresentará de forma homogênea e unitária”.834  

A Realidade Social é o conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, 

ideológicos e normativos que determinam a realidade de dada 

Sociedade.835PERLINGIERI leciona que um mesmo fato é relevante não somente a 

um único fim, possuindo diversas funções segundo as ordens de interesses 

possíveis836, e a Norma promocional, cuja função é a inovação da Realidade Social, 

é fruto de demandas, necessidades e impulsos presentes na Sociedade837. Assim, o 

equilíbrio entre os Valores criados espontaneamente e os Valores impostos é o 

problema base da Ordem Jurídica.838 

A valoração dos fenômenos sociais e culturais, que culmina na produção 

normativa traz à evidência a Teoria Tridimensional do Direito ilustrada em REALE,839 

para quem o Direito consiste, ao mesmo tempo, em Fato, Valor e Norma. Em sua 

visão, a Norma, antes mesmo de ser Norma, é precedida de um Fato sobre o qual 

recai uma valoração humana, devido à “implicação polaridade” que existe entre o 

Fato e o Valor, “[...] cuja tensão resulta o momento normativo”.840 A Teoria 

                                            
834PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil.  3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 
1/31.  
835Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseada na obra de SOARES, Ricardo 
Maurício Freire. Sociologia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 65/69-70. 
836PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil.  3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 
91.  
837PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil.  3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 
2-3.  
838PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil.  3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 
91.  
839REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 118. 
840REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 57.  
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Tridimensional é, pois, a teoria realeana, segundo a qual “[...] o Direito é uma 

integração normativa de fatos segundo valores”.841  

A teoria realeana possibilita “[...] compreender filosoficamente o direito, 

mas, também, a postulação do acontecer fenomenal do próprio direito”. É Teoria que 

explica a existência e o funcionamento do Direito, que nasce a partir da valoração 

dos Fatos Sociais.842 Ela funciona de três formas diferentes, a depender do sujeito 

que pesquisa o Direito: “[...] o discurso do jurista vai do fato ao valor e culmina na 

norma; o discurso do sociólogo vai da norma para o valor e culmina no fato; [...]” e, 

por fim, a atividade da “Filosofia do Direito”843, a qual parte do Fato à Norma e 

culmina no Valor.844 

Para FRIEDE845, o Direito enquanto inconteste realidade científica é 

produto da tridimensionalidade. Em explicação a essa Teoria, o Autor faz importante 

reflexão sobre o Direito, afirmando que este se constitui: 

[...] em uma resultante final da percepção interpretativa (de índole 
subjetiva, inerente ao seu correspondente juízo de valor, relativo ao 
denominado mundo do dever-ser, dotado de significação cultural) de 
um dado fato social, traduzindo necessariamente uma concepção 
normativa (cultural) de projeção comportamental e de natureza 
hermenêutica.  

DURKHEIM leciona que os Fatos Sociais são reconhecidos “[...] pelo 

poder de coerção externo exercido ou suscetível de ser exercido sobre os 

indivíduos”, seja porque existe para ele uma sanção, seja pela resistência que o fato 

impõe à sua violação.846 Esclarece, esse Autor, que os Fatos Sociais são, portanto, 

“[...] maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que são 

dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a 

                                            
841REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 119. (em 
itálico no original). 
842MASCARO, Alysson Leandro Mascaro. Filosofia do Direito. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2016. p. 330. 
843 Filosofia do Direito é ”[...] um saber crítico a respeito das construções jurídicas erigidas pela 
Ciência do Direito e pela própria práxis do Direito [...]”, visando “[...] buscar os fundamentos do Direito 
[...]”.  
844REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 121. (em 
itálico no original). 
845FRIEDE, Reis. Percepção Científica do Direito. Revista da Faculdade de Direito da UFG, 
Goiânia, v. 33, n. 2, p. 248-260, 2009. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revfd/article/view/9888>. 
Acesso em: 04 abr. 2019. 
846DURKHEIM, Émile. Fato Social e Divisão do Trabalho. São Paulo: Ática, 2011. Apresentação e 
comentários de Ricardo Musse.  p. 10.  
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ele”.847 Nessa linha de raciocínio, os Crimes, compreendidos aqui como atos contra 

os quais se dirige uma sanção, são considerados Fatos Sociais. Nas palavras de 

DURKHEIM848, são, inclusive, “[...] atos universalmente reprovados pelos membros 

de cada sociedade”.  

Retoma-se que o Valor representa um consenso ou sentimento comum da 

Sociedade e consiste em um ente autônomo que possui um “[...] sentido vetorial de 

dever-ser, em razão do qual se põem os fins”,849 para reforçar a lição de HESSEN 

acerca de que ele funciona como elemento decisivo para a normatividade que 

exsurge da valoração do Fato Social, porquanto “Todo o dever-ser se funda num 

valor”.850 

Explanando sobre a concepção realeana do Valor, VENOSA esclarece 

que ele é bipolar, pois sempre implica a existência de um Desvalor. Em suas 

palavras, por exemplo, “[...] há valores positivos e valores negativos. Bom-ruim, 

simpático-antipático, justo-injusto, aceitável-não aceitável” e, com relação à 

Dignidade Humana esse Autor refere que seu contra valor é a Indignidade.851 

Conforme REALE852, “[...] o direito existe porque há possibilidade de 

serem violados os valores que a sociedade reconhece essenciais à convivência”. 

Por isso que a Norma, por seu turno, é ilustrada por ele como a “[...] integração de 

algo da realidade social numa estrutura regulativa obrigatória.” Ressaltando a 

utilidade da Teoria no mundo cultural, esse Autor categoriza a Norma como sendo 

“[...] a forma que o jurista usa para expressar o que deve ou não deve ser feito para 

a realização de um valor ou impedir a ocorrência de um Desvalor”.853 

A Teoria Tridimensional do Direito pode ser aplicada em todos os setores 

das relações humanas, ultrapassando o campo da Ciência Jurídica, inclusive como 

base norteadora de condutas humanas nos núcleos familiares, pois os Valores neles 

                                            
847 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
p. 3.  
848DURKHEIM, Émile. Fato Social e Divisão do Trabalho. São Paulo: Ática, 2011. Apresentação e 
comentários de Ricardo Musse.  p. 43.  
849REALE, Miguel. Verdade e Conjetura. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 98. (em 
itálico no original). 
850HESSEN, Johannes. Filosofia dos Valores. Porto: Almedina, 2001. p. 74. (em itálico no original). 
851VENOSA, Silvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 78. 
852REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 185. 
853REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 124-125. 
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compartilhados por aqueles que detêm o poder familiar fundamentam o dever-ser de 

seus componentes, resultando o Valor positivo em condutas positivas e, o Valor 

negativo, em condutas negativas. 

Ao ser aplicada a Teoria Tridimensional, dessa vez, na análise do Crime, 

várias possibilidades resultam visando atender aos interesses do próprio Estado e 

da Sociedade, como um todo, além daqueles diretamente envolvidos: o Agente 

Ofensor e a Vítima. E há a necessidade de uma resposta que funcione, no objetivo 

de consecução da Justiça, como denominador comum desses interesses. 

O ostracismo da Vítima no espaço das Normas constitucionais revela um 

Desvalor à sua Dignidade, eis que castrada da Categoria de Sujeito de Direitos. 

Esse contexto reflete inegavelmente na legislação infraconstitucional, que valora a 

participação da Vítima apenas para o deslinde do fato, mas não lhe confere o lugar 

adequado como legitimamente interessada na Prestação Jurisdicional almejada. 

A Prestação Jurisdicional é a atividade estatal que consiste em dizer o 

Direito, do latim “juris dicere”, em resposta a uma demanda judicial, entregue por 

meio da sentença, por uma autoridade, dentro de sua jurisdição.854 Busca-se a 

percepção de que a Vítima é legitimamente interessada na Prestação Jurisdicional 

exarada pelo Juízo Criminal e, via de consequência, visa-se à previsão do instituto 

como seu Direito Fundamental. 

Com a ocorrência do Crime, nasce para a Vítima o Direito de participar, 

com voz e vez, nas atividades desenvolvidas pelo Estado para esclarecimento dos 

elementos contidos no fato. Não se trata de um retrocesso histórico para alternância 

do polo ativo do ius puniendi numa proposta extremista, pois a Vítima, “Mesmo 

quando dispõe da persecutio criminis não detém o ius puniendi, mas tão somente o 

ius acusationis, cujo exercício exaure-se com a sentença penal condenatória”.855 

Trata-se de conferir-lhe um lugar e status justo para que suas dores provenientes de 

                                            
854 Conceito operacional composto pela Doutoranda, adequando-o à própria percepção. BARROS, 
Humberto Gomes de. O que é Prestação Jurisdicional? Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDC_08_65.pdf>. Acesso em 24 jul. 2019. 
855 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 25. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 41. (em itálico no original). 



 
     215 

 

Danos de ordem física, mental, estética, moral e material sejam observadas na 

promoção de seus Direitos pelo Estado. 

O Brasil possui o que já foi mencionado como uma grandiosa capacidade 

de decisão, a qual “[...] não se confunde com capacidade de solução ou de 

minimização de danos”.856 As tentativas de inclusão da Vítima como Sujeito de 

Direitos no Sistema de Justiça Criminal não se revelaram eficientes, por melhores 

que sejam os seus fundamentos, porque a Reparação ainda é vista como um Direito 

patrimonial do particular que não implica necessariamente a atuação direta por parte 

do Estado. 

Vê-se que a figura do Agente Ofensor foi valorizada para fazer jus à sua 

Dignidade. A Vítima, contudo, foi esquecida. E as tentativas de resgate da Vítima 

nas Normas infraconstitucionais pouco resultaram em efetividade, configurando um 

cenário de desrespeito à sua Dignidade pelo próprio Estado, situação que justifica a 

presente Tese de Doutorado. 

A Resolução nº 253/2018857 editada pelo CNJ, no âmbito do Poder 

Judiciário, “Define a política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às 

vítimas de crimes e atos infracionais” e confirma a assertiva recorrente, aqui 

registrada, sobre a situação de abandono da Vítima pela “[...] ausência de legislação 

específica sobre a matéria e dada instituição de política pública nacional que 

organize a atenção integral à vítima [...]”. Esse Órgão considera, também, para fins 

de justificar a edição dessa Resolução “[...] o disposto no art. 245 da Constituição 

Federal e a insuficiência da proteção assegurada pela Lei n. 9.807, de 13 de julho de 

1999”858, reconhecendo que a normativa infraconstitucional de Políticas Públicas de 

proteção às Vítimas e testemunhas ameaçadas não confere a efetividade necessária 

aos fins propostos, não obstante a finalidade da respectiva Resolução, que se 

destina a abordar outros objetivos, entre eles, os ligados ao acolhimento, orientação, 

                                            
856PIRES, Guilherme Moreira. Poder Punitivo e Direito Penal: sequestro do conflito, do tempo e 
do ser. 2015. Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/poder-punitivo-e-direito-penal-
sequestro-do-conflito-do-tempo-e-do-ser-por-guilherme-moreira-pires>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
857 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 253, de 04 de setembro de 2018. Define a 
política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. 
Portal do Conselho Nacional de Justiça: Atos Normativos. Brasília, DF, 2018. Disponível em: 
<http://cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2668>. Acesso em: 06 ago. 2019. 
858 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
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encaminhamento das Vítimas, tudo no âmbito interno do Poder Judiciário. Trata-se 

de uma tentativa do CNJ de contornar a situação de ostracismo normativo, 

instituindo instrumentos a fim de evitar o incremento da Vitimização.  

À evidência de que o processo penal ainda não está devidamente 

instrumentalizado para que a Vítima satisfaça sua pretensão reparatória, a 

Resolução nº 253/2018 prevê, até mesmo, que as autoridades judiciais determinem 

diligências necessárias para a conferência de efetividade à fixação do valor mínimo 

reparatório (art. 387, IV, do CPP).859  

Faz-se crítica pontual ao disposto no inciso III do art. 5º da Resolução n° 

253/2018, cuja dicção é a de que, no curso dos processos de execução das penas e 

medidas socioeducativas, as autoridades judiciais destinem, prioritariamente, as 

receitas relativas à prestação pecuniária para a Reparação dos Danos aproveitados 

pela Vítima e os legitimados na ausência desta. Corre-se o risco de a medida ser 

interpretada, pela Sociedade, como o meio mais célere para viabilizar a Reparação 

e/ou Indenização da Vítima e, por isso, a resolução dos problemas normativos aqui 

apontados, mais uma vez, ficará distante de uma solução que seja compatível com o 

Empoderamento da Vítima e com a integral responsabilização do Agente Ofensor. 

A crítica também encontra justificativa na limitação legal de valores que 

recai sobre a aplicação do instituto, de 1 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários 

mínimos (art. 45, §1º do CP), e, também, na possibilidade de que a aplicação da 

prestação pecuniária constitua medida de despenalização, nas hipóteses do art. 44 

do CP, o que destoaria da proposta de Responsabilidade Integral, composta pelo 

conjunto de consequências jurídicas do Crime, a Pena e as Obrigações Criminais. 860 

                                            
859 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
860 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime 
for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a 
conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem 
que essa substituição seja suficiente. [...] Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo 
anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. [...] § 1o A prestação pecuniária 
consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada 
com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem 
superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de 
eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. BRASIL. Decreto-
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E, voltando ao foco da presente Tese de Doutorado, ressalta-se que 

existem outras necessidades normativas, que vão além da garantia de efetividade à 

hipótese reparatória prevista no CPP, a iniciar, inclusive, pela própria clarificação da 

Norma que, ao ver da pesquisa, abrange também a Indenização, Categoria 

conceitualmente diferente de Reparação e que é, por força do disposto no CP (art. 

91, I), um dos efeitos da condenação.861  

Os Paradigmas constitucionais vigentes não contemplam o 

Empoderamento da Vítima perante o Sistema de Justiça Criminal. Na falta de sua 

elevação ao status de Sujeito de Direitos Fundamentais, a Vítima continuará como 

mero coadjuvante na Persecução Criminal, além de perpetuar sua invisibilidade nos 

Sistemas da Previdência e da Assistência Social. 

 O Direito posto para a Vítima não concretiza a Justiça.  

Não se faz concreta a Justiça se as Normas penais visam à concretização 

do monopólio do ius puniendi conferido ao Estado, mas não concretizam com 

efetividade a preservação da Dignidade da Vítima e a previsão de seus Direitos 

diante da ocorrência do Crime. A Justiça, nesse contexto, consistiria na conferência 

de Igualdade de instrumentos à Vítima, mediante o seu reconhecimento como 

Sujeito de Direitos Fundamentais, e na previsão dos seus Direitos de Reparação e 

de Indenização a serem satisfeitos pelo Agente Ofensor.  

É preciso, pois, repensar o Direito, ampliando as lentes e a percepção 

acerca da realidade do mundo. Recuperar, conforme sugerido por DIAS862, “[...] a 

razão sensível” e “[...] adequar-se às demandas concretas e sempre renovadas de 

Justiça”, porquanto todas as pessoas, sem qualquer espécie de exceção, dado o 

seu Valor Intrínseco, “[...] gozam de um status moral, e, portanto, devemos buscar 

                                                                                                                                        
lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Portal da Presidência da República do 
Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 21 set. 2019. 
861 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Portal da Presidência 
da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
862DIAS, Maria da Graça dos Santos. A Utopia do Direito Justo. Disponível em: 
<www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/008.pdf>. Acesso em: 27 
jan. 2019. 
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razões morais, deveres ou proibições morais para lhes dar um tratamento 

adequado”.863 

 

3.1.2 A responsabilidade do Estado Brasileiro pela implementação, proteção e 

promoção dos Direitos Fundamentais da Vítima 

A Sociedade “[...] decorre naturalmente do fato de os homens viverem 

necessariamente em sociedade e aspirarem naturalmente realizar o bem geral que 

lhes é próprio, isto é, o bem público”.864 Por isso, e para isso, ela se organiza em 

Estado, este que possui como objetivos a Ordem e a Defesa Social (o Bem Comum) 

e que para o exercício de suas finalidades possui autoridade, “[...] o direito de 

mandar e dirigir”, e poder, o qual consiste na “[...] força por meio da qual se obriga 

alguém a obedecer”. 865  

O Bem Comum deve alcançar a todos, por meio de ações estatais, sendo 

necessário que a Categoria seja clara e objetiva, não dando margem às 

interpretações variadas diante das diversidades de entendimentos do que seja Bem 

Comum a todas as pessoas. Conforme ensina DALLARI866, “[...] o que é mais 

valioso para um é completamente desprovido de valor para outro”, e o Autor se 

utiliza de um conceito que qualifica como “[...] verdadeiramente universal”, 

construído pelo Papa João XXIII. Esse conceito, em sua redação original, e aqui 

adotado, demonstra que o Bem Comum é “[...] o conjunto das condições sociais que 

permitem e favorecem nos homens o desenvolvimento integral da personalidade”.867 

                                            
863RAZ, Joseph. Valor, respeito e apego. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 120. (em itálico no 
original). 
864 O Bem Público é referido ao longo da obra de AZAMBUJA, também, como Bem Comum. E a 
expressão Bem Comum é a opção doravante utilizada na presente Tese de Doutorado para realizar a 
referência ao objetivo do Estado. A respeito, vide: AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 44. 
ed. São Paulo: Globo, 2008. p. 3-5/124. (em itálico no original). 
865 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 44. ed. São Paulo: Globo, 2008. p. 3-5. (em itálico no 
original). 
866 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 34-35. 
867XXIII, João Paulo. Carta Encíclica Mater et Magistra de Sua Santidade João Paulo XXIII: sobre 
a recente evolução da questão social à luz da doutrina cristã. 1961. Disponível em: 
<http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_15051961_mater.html>. Acesso em: 04 jul. 2019. 
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Ele pode “[...] ser resumido em dois bens sociais fundamentais, a segurança e o 

progresso dos indivíduos, devendo para isso o Estado protegê-los e auxiliá-los”.868  

A Ordem Social é conceito que vai além do Direito, segundo CASTRO, 

pois relativo à “[...] natureza e constituição da uma sociedade”; transcende “[...] os 

confins da dogmática jurídica, atinge as condições de vida, envolvendo todos os fins 

sociais, não apenas regras jurídicas desta, ou daquela, espécie”.869 Ela faz parte do 

Bem Comum almejado pela Sociedade, constituindo-se em justificativa para a 

existência do Estado e, ao mesmo tempo, o seu objetivo. E, conforme o 

ensinamento de CASTRO, que se adota nesta Tese, é o “[...] conjunto móvel de 

interesses essenciais de uma nação [...] reflexo de seus costumes e suas tradições, 

de suas ideias políticas, econômicas, morais, religiosas, jurídicas em determinada 

época”.870 

O Bem Comum também é composto pela Defesa Social que, segundo as 

lições de MIOTTO, já significou a defesa da Sociedade contra o delinquente, mas, 

em sua atual noção, diz respeito à defesa da Sociedade contra o Crime. Em seus 

dizeres: 

Na evolução do pensamento, reconsiderando-se a noção ético-
jurídica da pena, cuja natureza é retributiva do fato e punitiva do 
autor, tendo funções e finalidades éticas (principais) e utilitárias 
(acessórias), também foi reconsiderada a noção de defesa social.  

A partir de meados do século XX, a defesa social deixou de se 
restringir à luta da sociedade contra o delinquente – atual ou 
potencial; deixou de ser apenas defesa da sociedade (do todo social) 
contra o delinquente, para ser defesa da sociedade e cada um de 
seus membros contra o delito (contra o risco de vir a cometer um 
delito ou de vir a ser vítima de delito).871 

Na defesa da escola clássica ou na defesa da escola positivista, em 

ambos os casos, conforme os dizeres de BARATTA: “[...] nos encontramos, salvo 

                                            
868 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 44. ed. São Paulo: Globo, 2008. p. 123-127. 
869 CASTRO, Almícar de. Ordem Social. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 11, p. 27-47, 1959. Anual. Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/641/606>. Acesso em: 01 abr. 2019. 
870CASTRO, Almícar de. Ordem Social. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 11, p. 27-47, 1959. Anual. Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/641/606>. Acesso em: 01 abr. 2019. 
871MIOTTO, Armida Bergamini. Defesa Social. Revista da Faculdade de Direito da Ufg, Porto 
Alegre, v. 4, n. 1, p. 51-62, 1978. Semestral. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181268/000390303.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 02 abr. 2019. 
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exceções, em presença da afirmação de uma ideologia da defesa social”. A 

diferença, segundo esse Autor, é que o modelo da escola positivista possui como 

objeto de pesquisa a explicação do comportamento criminoso, enquanto que a 

escola clássica tem como objeto “[...] mais que o criminoso, o próprio crime”. Logo, 

“[...] ambas as impostações, se bem que de maneira diferente, são aptas a sustentar 

a ideologia de um sistema penal baseado na defesa social. ” 872 

Para SANTO,873 “[...] a diferença entre as escolas penais reside na 

abordagem metodológica, na forma como tentam explicar a criminalidade, e não no 

sistema de ideias que as sustenta, a ideologia da defesa social”. Essa ideologia da 

Defesa Social, segundo BARATTA, é composta por vários Princípios, dentre eles o 

“[...] princípio da finalidade ou da prevenção” e o “[...] princípio do interesse social e 

do delito natural”: 

[...] d) Princípio da finalidade ou da prevenção. A pena não tem, ou 
não tem somente, a função de retribuir, mas a de prevenir o crime. 
Como sanção abstratamente prevista pela lei, tem a função de criar 
uma justa e adequada contramotivação ao comportamento 
criminoso. Como sanção concreta, exerce a função de ressocializar o 
delinquente. 

[...] e) Princípio do interesse social e do delito natural. O núcleo 
central dos delitos definidos nos códigos penais das nações 
civilizadas representa ofensa de interesses fundamentais, de 
condições essenciais à existência de toda sociedade. Os interesses 
protegidos pelo direito penal são interesses comuns a todos os 
cidadãos. Apenas uma pequena parte dos delitos representa violação 
de determinados arranjos políticos e econômicos, e é punida em 
função da consolidação destes (delitos artificiais).874 

Esses Princípios demonstram que o Estado, na concretização do Bem 

Comum, deve instituir medidas que funcionem como contramotivação ao 

cometimento do Crime e possibilitem a ressocialização do Agente Ofensor. E que o 

Crime, além de ser uma ofensa pessoal, constitui ofensa aos interesses essenciais 

da Sociedade. 

                                            
872BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011. p. 41/43.  
873SANTO, Davi do Espírito. Ministério Público e Acusação: uma aproximação a partir da 
Hermenêutica constitucional. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica, Centro de Educação de Ciências Sociais e Jurídicas - Cejurps, Universidade do Vale 
do Itajaí - Univali, Itajaí, 2010. Cap. 1. Disponível em: 
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Davi%20do%20Espirito%20Santo.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2019. (em 
itálico no original). 
874 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011. p. 42-43. (em itálico no original). 
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SILVA se refere à ideologia da Defesa Social como um “movimento” e, 

com lições que corroboram os ensinamentos anteriormente expostos, de BARATTA, 

esclarece que não se trata propriamente de “[...] uma nova escola penal, mas um 

movimento, sumamente criativo, que vem influindo de modo intenso na reforma 

penal e penitenciária da segunda metade do século XX”. Leciona que o idealizador 

desse movimento foi Filippo Gramatica, que “[...] fundou, em Gênova, em 1945, um 

Centro de Estudos de Defesa Social, o qual realizou, dois anos depois, em 1947, em 

San Remo, o 1º Congresso Internacional de Defesa Social”. Posteriormente, seria 

sucedido por Marc Ancel, elaborador de um movimento que tinha como base: “[...] 

uma confiança no destino do homem, uma proteção do ser humano, uma reação 

contra a repressão cega, uma preocupação de humanizar as instituições penais e de 

assegurar a recuperação social [...]”, denominado de “Nova Defesa Social”.875 

Na continuidade, SILVA conclui: 

O Movimento de Defesa Social não tem propriamente uma unidade 
de pensamento, nem está filiado a qualquer escola filosófica. Ele tem 
uma concepção crítica do fenômeno criminal e o acompanha e 
estuda nas suas transformações, nas suas causas e nos seus 
efeitos, entendendo-o como o resultado de uma diátese social, que 
deve ser curada racionalmente, de uma política que respeite a 
dignidade humana e que resguarde os direitos do homem.876 

Conforme as lições de SANTO: 

Em resumo: o modelo criminológico acolhido pela legislação penal e 
a doutrina compartilhada no campo jurídico-penal (a matriz 
epistemológica) indicam que a concepção de Acusação, no Brasil, 
permanece absorvida à concepção ideológica de defesa social. 
Portanto, a Acusação pretende ser, antes de tudo, uma resposta 
(defesa) da sociedade ao crime e ao criminoso (indivíduo perigoso). 
Pressupõe-se, segundo este modo de pensar, que é sempre melhor 
acusar, gerando-se um “princípio” de Acusação para o qual se 
cunhou uma máxima latina: “In dúbio pro societate“. Na dúvida, se 
acusa; e “acusar é defender a sociedade”.877 

                                            
875 SILVA, Evandro Linz e. De Beccaria a Filippo Gramatica. Disponível em: 
<http://www.fragoso.com.br/wp-content/uploads/2017/10/20171002212053-
beccaria_filippo_gramatica_4.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2019. 
876SILVA, Evandro Linz e. De Beccaria a Filippo Gramatica. Disponível em: 
<http://www.fragoso.com.br/wp-content/uploads/2017/10/20171002212053-
beccaria_filippo_gramatica_4.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2019. 
877 SANTO, Davi do Espírito. Ministério Público e Acusação: uma aproximação a partir da 
Hermenêutica constitucional. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica, Centro de Educação de Ciências Sociais e Jurídicas - Cejurps, Universidade do Vale 
do Itajaí - Univali, Itajaí, 2010. Cap. 1. Disponível em: 
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É certo observar que “[...] O fim do Estado é o objetivo que ele visa atingir 

quando exerce o poder. Esse objetivo pode antecipar, [...] é o bem público”, ou Bem 

Comum, composto pela Ordem e também pela Defesa Social, o que atrai a 

necessária segurança e o progresso das pessoas e, por isso, a necessidade de o 

Estado protegê-las.878 

Logo, independente da forma com que as Escolas Penais explicam a 

Criminalidade, a ideologia da Defesa Social as regerá e, os Princípios que orientam 

essa ideologia, referidos por BARATTA879, demonstram que ela consiste no objetivo 

legítimo do Estado de reprimir a Criminalidade, inclusive com o intuito preventivo, 

como interesse de toda a Sociedade. Ela sofre a influência do novo movimento de 

Defesa Social que surge a partir do século XX e deve ser promovida pelo Estado 

mediante a observância do respeito à Dignidade Humana e aos Direitos Humanos e 

Fundamentais das pessoas. Portanto, retomando os dizeres de MIOTTO e, ao 

mesmo tempo, adotando-se a Categoria, a Defesa Social é a “[...] defesa da 

sociedade e cada um de seus membros contra o delito (contra o risco de vir a 

cometer um delito ou de vir a ser vítima de delito).880 

A Sociedade necessita de organização para a satisfação das 

necessidades humanas. Para DALLARI, como síntese da organização justa, pode-

se dizer que existe justiça quando todos os meios de que a sociedade dispõe são 

organizados e utilizados para a consecução do bem comum e não do bem 

particular de um grupo.881 Essa organização justa se concretiza por intermédio do 

Estado, que, nas lições de REALE, é inseparável do Direito, compondo com ele 

uma realidade integrada.882 Para a realização do Bem Comum, pois, o Estado 

possui como instrumento indispensável o Direito. CARNELUTTI corrobora a 

assertiva ao lecionar que Estado e o Direito estão intimamente relacionados, um 

                                                                                                                                        
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Davi%20do%20Espirito%20Santo.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2019. (em 
itálico no original). 
878 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 44. ed. São Paulo: Globo, 2008. p. 123-127. (em 
itálico no original). 
879BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011. p. 41.  
880 MIOTTO, Armida Bergamini. Defesa Social. Revista da Faculdade de Direito da Ufg, Porto 
Alegre, v. 4, n. 1, p. 51-62, 1978. Semestral. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181268/000390303.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 02 abr. 2019. 
881DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 18. 
882REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado.  5. ed. e rev. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 133. 
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não existindo sem o outro. Nas palavras deste Autor, também, existe entre o Direito 

e a Justiça uma relação de meio e fim, e “O direito é justo se serve realmente para 

colocar ordem na sociedade”.883 

Não conferir Igualdade aos Homens “[...] horizontalmente, ou de cima 

para baixo, nas camadas sociais, nos diferentes grupos – é querer que se 

agreguem e se solidarizem, à parte, que se enfileirem em atitude de luta”,884 o que 

certamente não coaduna com a noção de Ordem Social, com a Justiça e, via de 

consequência, com o fim do Estado que é a realização do Bem Comum. 

A ausência do Estado é flagrante quando o Direito não existe para o 

homem, e, nesse cenário, a Justiça não é vivenciada na Sociedade. Estado e poder 

ganham realidade “[...] somente na medida em que dê certo unir a pluralidade de 

interesses, aspirações e modos de comportar-se, existente na realidade da vida 

humana, para atuação e atividade uniforme, formar unidade política”, em uma tarefa 

que somente no Estado, e por ele mesmo, é possível.885 

O Estado Brasileiro, Democrático de Direito, entre outros aspectos, 

destina-se à garantia dos Direitos Fundamentais, comporta a pluralidade de 

interesses sociais, e suas leis visam à transformação da Sociedade, bem como à 

garantia de sobrevivência dos Valores e Princípios expressos pela Constituição. A 

prática da Democracia possui como linhas de desenvolvimento e aperfeiçoamento 

“[...] a progressiva eliminação dos defeitos de exclusão de vontades, das 

insuficiências de extensão”, havendo sempre que lamentar pelos espaços vazios 

que ela não supre, pelos indivíduos que ela não alcança.886 Por isso que sua maior 

tarefa consiste em “[...] vencer nossa incapacidade de criar um espaço público de 

facto ‘entre iguais’, superando as relações sociais excludentes”. Por conseguinte, 

“[...] urge instaurar um modelo que incorpore cada vez mais pessoas e grupos ao 

gozo de direitos já reconhecidos e/ou a novos direitos a serem incorporados aos já 

                                            
883CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. São Paulo: Editora Pillares, 2015. p. 87/103-
104.  
884MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade e Igualdade: os três caminhos. Campinas: 
Bookseller, 2002. p. 111. 
885HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. 
ed. Porto alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 29.  
886MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade e Igualdade: os três caminhos. Campinas: 
Bookseller, 2002. p. 259 



 
     224 

 

existentes”.887 

E é no fundamento de existência e validade do Estado (consecução do 

Bem Comum) e na própria carga significativa do Estado Democrático de Direito que 

a desigualdade normativa constitucional, apontada nesta Tese, encontra amparo 

para reversão. Diante de tal desigualdade, cumpre ao Estado tanto a tarefa de se 

fazer presente para a realização do Bem Comum, como a tarefa de concretização 

da Democracia no que diz respeito à garantia dos Direitos Fundamentais e à 

eliminação da exclusão de vontades. 

A partir das considerações realizadas, a defesa que se faz adiante é de 

uma Responsabilidade Estatal Protetiva, que consiste no Dever de proteção dos 

Direitos Fundamentais e de realização do Bem Comum, com vistas ao pleno 

desenvolvimento do ser humano.888  

A Responsabilidade Estatal Protetiva advém do Dever que possui o 

Estado de realizar o Bem Comum e de garantir e proteger os Direitos Fundamentais, 

próprio do Estado Democrático de Direito. O Dever de proteção deriva da dimensão 

objetiva dos Direitos Fundamentais. Esse Dever, já explorado quando se tratou dos 

Direitos Fundamentais, consiste em uma função do Estado que, ao lado da eficácia 

irradiante e da função organizatória e procedimental, visam à concretização dos 

bens jurídicos por ele protegidos.889  

HESSE leciona que o ponto de partida para a compreensão do Dever de 

proteção do Estado está na “[...] compreensão dos direitos fundamentais como 

princípios objetivos que obrigam o Estado a fazer o possível para realizar direitos 

fundamentais”, e que resultam, assim, no Dever de preservação dos bens jurídicos 

                                            
887AGOSTINI, Frei Nilo. Afirmação Cristã da Dignidade Humana. In: SANTOS, Ivanaldo; POZZOLI, 
Lafayete. (Orgs.). Direitos Humanos e Fundamentais e Doutrina Social. Birigui: Boreal Editora, 
2012. p. 10-23. (em itálico no original). 
888 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado nos deveres de garantia e 
proteção dos Direitos Fundamentais por parte do Estado, conforme propugnado por CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes. Direito Constitucional.  6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 594; e 
HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. ed. 
Porto alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 278; e no objetivo do Estado, o Bem Comum, 
conforme leciona AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 44. ed. São Paulo: Globo, 2008. p. 3-
5.  
889 Conforme delimitado nas páginas 127-128, da Seção 2.1.2, do Capítulo 2 da presente Tese de 
Doutorado, que trata dos Direitos Fundamentais. 
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protegidos por esses Direitos.890 HESSE entende que o legislador possui, em 

primeiro lugar, o Dever de cumprimento dos mesmos e, quando faltar sua 

concretização legal, caberá ao Judiciário exercer o Dever de proteção estatal.891  

Sobre a proteção estatal conferida ao Juiz no exercício do Dever de 

proteção estatal, lecionam STAFFEN e BODNAR:  

Na jurisdição focada na ideia de dever fundamental, merece 
destaque o papel do magistrado em especial a sua sensibilidade 
humana. Isso porque a decisão precisa ter a cara do juiz, de seu 
pensamento responsável e de seu sentimento de justiça afinado com 
os reais anseios da sociedade a que serve. [...] O juiz cidadão, 
comprometido com os novos reclamos da sociedade contemporânea, 
deve buscar no cotidiano de sua atuação, ampliar os mecanismos de 
acesso ao pleno desenvolvimento humano, conferindo especial 
proteção aos direitos fundamentais (sociais e individuais), previstos 
pela nossa Constituição explícita ou implicitamente (meio ambiente, 
alimento/salário, moradia, educação, saúde, emprego e outros).892 

É inarredável, pois, que em atenção ao objetivo de consecução do Bem 

Comum, o Estado possui a responsabilidade da contextualização normativa 

constitucional da Vítima, o que ocorrerá por meio da criação de seus Direitos 

Fundamentais, destinados à proteção de sua Dignidade e sua inserção na Ordem 

Jurídica como Sujeito de Direitos Fundamentais.  

A Vítima passará a ter seu Direito normatizado constitucionalmente no 

sentido de receber do Estado a Prestação Jurisdicional, que, juntamente com a 

apuração da autoria do Crime, fixe o valor das Obrigações Criminais, os Deveres do 

Agente Ofensor na Reparação e/ou Indenização dos Danos decorrentes do Crime, 

em favor da Vítima, seus herdeiros e/ou dependentes.893 Será, então, protagonista 

do seu papel na Persecução Criminal Integral, a atividade de competência do Estado 

para a apuração da pretensão punitiva e obrigacional que decorre do Crime.894 A 

                                            
890HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. 
ed. Porto alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 278.  
891HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. 
ed. Porto alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 279/286.  
892STAFFEN, Márcio Ricardo; BODNAR, Zenildo. Audiência judicial participativa como instrumento de 
acesso à justiça ambiental: diálogo com Elio Fazzalari. Revista Internacional de Direito Ambiental 
e Políticas Públicas, Macapá, v. 2, p.89-104, 2010. Disponível em: 
<https://periodicos.unifap.br/index.php/planeta/article/view/127/335>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
893 Conceito Operacional por composição da Doutoranda. 
894Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na atual concepção de Persecução 
Criminal vigente no Estado Brasileiro que se restringe à apuração do fato ilícito e de sua autoria, 
adequando-o ao proposto Paradigma inclusivo da Vítima, decorrente da presente Tese de Doutorado, 
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criação de Direitos nas esferas previdenciária e assistencial, também, partirá da 

CRFB/88. E, com isso o Estado favorecerá, normativamente, a Autonomia da Vítima, 

contribuindo para o integral desenvolvimento do ser humano. 

Mas a consecução do Bem Comum dependerá, inclusive, da 

concretização dos Direitos Fundamentais. Leciona-se que: “A evocação dos direitos 

fundamentais deve servir à construção de uma sociedade e um mundo melhor, para 

se alcançar o bem comum”.895 Por isso que, inclusive em decorrência da dimensão 

objetiva dos Direitos Fundamentais que atrai a sua função organizatória e 

procedimental, é Dever do Estado instrumentalizar esses Direitos por meio de 

alterações legislativas eficientes, culminando em uma nova proposta inclusiva para o 

Sistema Criminal. 

 As Obrigações Criminais possuem fundamento para o movimento do 

Estado, pois, também, estão umbilicalmente ligadas aos Valores da Dignidade 

Humana e da Justiça, certamente inseridos no contexto do “[...] conjunto móvel de 

interesses essenciais de uma nação”,896 referido no conceito de Ordem Social que 

compõe o Bem Comum, objetivo do Estado. Nota-se, nesses Direitos da Vítima, a 

necessidade de defesa de razões superiores de Ordem Social, as quais se inserem 

no contexto de Valores que informam a atuação política do Estado. Sua elevação ao 

status de Direitos Fundamentais confere-lhe, inclusive, a característica da 

Irrenunciabilidade,897 não interessando à Sociedade a sua disposição, mas 

interessando sim, o uso da estrutura estatal legitimando a sua concretização. 

Acerca do Interesse Público na restauração da ordem violada pelo Crime, 

também contribui DOTTI, para quem existe uma função social e pública da 

Reparação dos Danos. Dos ensinamentos do mencionado Autor, extrai-se, inclusive, 

que: 
                                                                                                                                        
que inclui na atividade do Estado a função de apuração da pretensão obrigacional.   
895 SANTOS, Rafael Padilha dos; SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; ABREU, Pedro Manoel 
(Org.). Estudos sobre Direitos Fundamentais no Constitucionalismo Contemporâneo: breves 
reflexões. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; SANTOS, Rafael Padilha dos; ABREU, 
Pedro Manoel. Estudos sobre Direitos Fundamentais no Constitucionalismo 
Contemporâneo. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. p. 8-12. 
896CASTRO, Almícar de. Ordem Social. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 11, p. 27-47, 1959. Anual. Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/641/606>. Acesso em: 01 abr. 2019. 
897 A Irrenunciabilidade é uma das características dos Direitos Fundamentais, conforme já delimitado 
na página 133, da Seção 2.1.2.1, do Capítulo 2 da presente Tese de Doutorado, que trata das 
Características dos Direitos Fundamentais.  
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[...] o tema da obrigação de reparar o dano emergente do delito já se 
desprendeu dos limites privatísticos em que uma doutrina, 
nitidamente elitista e indiferente à sorte do ofendido, mantinha em 
zonas estanques. [...]a reparação ex delicto não é um assunto de 
absoluta disponibilidade do ofendido embora possa ele, livremente, 
renunciar ao direito ou dele desistir a qualquer momento.898 

Embora esse Autor contradiga a tese de Irrenunciabilidade dos Direitos da 

Vítima, o que ocorre porque DOTTI não chega a se aprofundar em uma defesa de 

ser, a Reparação, um Direito Fundamental, ineditismo característico da presente 

Tese de Doutorado, ele defende que a Reparação não diz respeito a um Direito de 

interesse estritamente privado. Da continuidade de seus ensinamentos, extrai-se sua 

admissão ao interesse social e público na Reparação: 

[...] trata-se de um assunto de interesse comunitário na medida em 
que, compelindo-se o delinquente a satisfazer o dano, se 
materializam os ideais de prevenção. E ao fundo, a compensação é 
uma das formas de retribuir a culpa. [...] A obrigação imposta ao réu 
de pagar o dano resultante do crime perante o próprio juiz da 
condenação se constitui em providência de grande alcance para 
eliminar as injustiças e os insuportáveis obstáculos criados pela 
divisão de responsabilidade e pelo fetichismo de regras formais.899 

Referindo-se à Reparação civil “ex delicto”, SARAIVA defende o Dever de 

atuação do Ministério Público na defesa do interesse da Vítima, como resposta 

pública ao Crime praticado. Para esse Autor, a Norma impositiva da Reparação 

constitui Norma de Ordem Social e, sem nem considerar a Reparação um Direito 

Fundamental, explica: 

[...] Pelas razões já expostas, pode-se reafirmar, destarte, que a 
reparação do dano “ex delicto” não configura objetivo de caráter 
apenas privado. É, igualmente, resposta do ordenamento jurídico 
àquele fato que lhe causa severa lesão, funcionando não apenas 
como decorrência do ilícito, mas, ainda como fator de prevenção da 
prática de outros. É válido daí asseverar, portanto, que a lei a impor 
a reparação do dano ao agente delitivo é verdadeira norma de 
ordem pública.  

Pode conceituar-se norma de ordem pública como aquela que cuida 
dos valores mais relevantes da sociedade, relacionados com a sua 
própria sobrevivência. Em todos esses casos, tratando-se de lei de 
ordem pública, há legitimidade de agir do Ministério Público. Aludidas 
normas envolvem o que se costuma denominar como interesse 

                                            
898 DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o Sistema de Penas. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998. p. 454/457. (em itálico no original). 
899 DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o Sistema de Penas. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998. p. 454/456. 
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público, razão essencial da existência e atuação ministerial.900 (sem 
negrito no original). 

Para GARCÍA-PABLOS DE MOLINA901, oferecer à Vítima um “[...] título 

judicial platônico”, fazendo com que ela tenha de buscar em um Juízo distinto a 

satisfação da reparação, não corresponde à real importância do instituto: “Na 

atualidade, deve-se conferir importância maior à reparação dos danos. Ela não pode 

ser vista como mera relação privada. Urge incrementar sua conotação ‘penal’ e, 

portanto, pública”.  

PELLEGRINI, para quem a proteção da Vítima vem assumindo uma 

dimensão que vai além de sua satisfação pessoal, corrobora as lições 

supramencionadas. Em suas palavras: 

[...] Com efeito, após um período de declínio e de esquecimento do 
papel da vítima na sociedade em geral, e no processo em particular, 
sua proteção vem assumindo nova dimensão, que transcende à 
satisfação pessoal, para inserir-se no quadro dos interesses que 
afetam a comunidade como um todo e o próprio Estado. E a 
reflexão universal sobre o papel da vítima no âmbito criminal tem 
levado os documentos supranacionais, como a Declaração Universal 
dos Direitos da Vítima do Crime e de Abuso de Poder, de 1985 e, no 
âmbito interno de diversos Estados, à implementação de diversas 
medidas, como a assistência social às vítimas de crimes e, 
sobretudo, a constituição de fundos sociais para a reparação dos 
danos sofridos.902 (sem negrito no original). 

É importante registrar a existência de uma reflexão universal no sentido 

da constituição de fundos públicos em prol das Vítimas por parte dos Estados que 

resulta, conforme MANZANERA, em várias argumentações, das quais se extraem as 

percepções negativas:  

Entre los defectos que se han señalado a la indemnización estatal se 
señalan:  

                                            
900 SARAIVA, Wellington Cabral. Ação civil “ex-delicto”: legitimidade ativa do Ministério Público. 
Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_publicacao_divulgacao/
doc_gra_doutrinas/A%C3%87%C3%83O%20CIVIL%20EX%20DELICTO_%20LEGITIMIDADE%20AT
IVA%20DO%20MINIST%C3%89RIO%20P%C3%9ABLICO.doc>. Acesso em: 28 jun. 2019. 
901GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8. ed. reform., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 508. 
902GRINOVER, Ada Pelegrini. O Ministério Público na reparação do dano às vítimas do crime. 
Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
ano 2, n. 4, jul/set 1994. p. 42-43. 
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A) La criminalidad puede sufrir un incremento si las víctimas son 
indemnizadas (víctimas fraudulentas, mayor liberalidad del criminal si 
sabe que la víctima no sufrirá menoscabo).  

B) Se considera injusto que las víctimas de actos criminales posean 
un privilegio sobre otras víctimas (guerras, accidentes, catástrofes 
naturales).  

C) La implantación de un sistema de indemnización a las víctimas de 
actos criminales, traería consigo una elevada carga económica a los 
contribuyentes.  

Habría un aumento de gastos, la distracción de recursos que son tan 
necesarios en otros campos, la creación de una burocracia 
encargada de la operación, e indudablemente el nacimiento de una 
criminalidad similar a la que defrauda a las compañías de seguros, 
pero éstas son consecuencias naturales de toda actividad estatal.903 

Defender o exercício dos Direitos de Reparação e/ou Indenização, 

diretamente em desfavor do Estado, corresponde a exigir-lhe um total controle sobre 

o Crime e, ao mesmo tempo, imputar-lhe as consequências decorrentes de uma 

suposta falha na segurança pública diante de qualquer ocorrência criminal, o que 

não é o objetivo desta Tese de Doutorado. As ponderações contrárias à instituição 

dos fundos públicos pelos Estados e os argumentos advindos das finalidades 

estatais em prol do Bem Comum, somadas à Responsabilidade Estatal Protetiva, 

justificam a legitimidade do Estado para a persecução dos Direitos de Reparação 

e/ou Indenização da Vítima diretamente do Agente Ofensor e não dos cofres 

públicos.  

Ainda assim, é interessante notar que os Estados já não tratam a questão 

como de interesse eminentemente privado. Há, pois, o reconhecimento do interesse 

da Sociedade nesses Direitos, aqui propostos como Fundamentais. O movimento do 

Estado, e pelo Estado, justifica-se no supramencionado Interesse Público e social de 

implementação e execução das Obrigações Criminais agregadas ao resgate da 

                                            
903 “Entre os problemas apontados para a indenização estatal destacam-se: A) A criminalidade pode 
sofrer um aumento se as vítimas forem indenizadas (vítimas fraudulentas, maior liberdade criminal, 
sabe-se que a vítima não será afetada). B) Considera-se injusto que as vítimas de crimes tenham 
privilégios sobre outras vítimas (guerras, acidentes, catástrofes naturais). C) A implantação de um 
sistema de indenização para as vítimas de crimes trariam uma carga econômica elevada para os 
contribuintes. Haveria um aumento de gastos, a distribuição de recursos que são necessários em 
outros campos, a criação de uma burocracia encarregada da operação e, indubitavelmente o 
nascimento de uma criminalidade similar a que defrauda as companhias de seguros, mas estas são 
consequências de toda atividade estatal”. (Tradução de Prof. Msc. Aparecida Correia da Silva 
(Acesso ao Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9280045957121405)). MANZANERA, Luiz 
Rodriguez. Victimologia: estudio de la víctima. 7. ed. México: Porruá, 2002. p. 394.  
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Pena, interesse que resta sacramentado a partir da contextualização da Vítima nas 

Normas constitucionais por meio da previsão de seus Direitos. Segundo a lição de 

JUSTEN FILHO, “[...] um interesse é público porque, vinculando-se aos direitos 

fundamentais, deve obrigatoriamente ser realizado. Portanto, o interesse é 

indisponível e supremo antes mesmo de ser público".904 

Observa-se que o próprio STJ, em estabelecimento dos parâmetros de 

violação à Ordem Social905 nos processos de homologações de sentenças 

estrangeiras, adotou o entendimento de que são leis de Ordem Social: a) as 

constitucionais; b) as administrativas; c) as processuais; d) as penais; e) as de 

organização judiciária; f) as fiscais; g) as de polícia; h) as que protegem os 

incapazes; i) as que tratam de organização de família; j) as que estabelecem 

condições e formalidades para certos atos; k) as de organização econômica 

(atinentes aos salários, à moeda, ao regime de bem).906 

A partir da implantação de Direitos Fundamentais na CRFB/1988, o Dever 

do Estado em sua garantia e proteção será estabelecido, e o Interesse Público na 

persecução e execução das Obrigações Criminais será normatizado, por meio da 

instrumentalização desses Direitos na esfera infraconstitucional. As Normas 

constitucionais compõem o núcleo informador da Ordem Social, via de 

consequência, os Direitos Fundamentais da Vítima passam a integrar o grupo de 

Direitos que justificam o movimento das estruturas estatais. 

Nas palavras de SARLET907, os Direitos Fundamentais contém “[...] uma 

ordem dirigida ao Estado no sentido de que a este incumbe a obrigação permanente 

de concretização e realização dos direitos fundamentais”. SARLET também ensina 

que: 

                                            
904 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito Administrativo Reescrito: problemas do passado e temais 
atuais. Disponível em: <http://justenfilho.com.br/wp-content/uploads/2008/12/O%20Direito.pdf>. 
Acesso em: 30 jul. 2019. 
905 O STJ emprega a expressão Ordem Pública, denominada na presente Tese de Doutorado como 
Ordem Social. 
906 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira Contestada nº 802. Thales 
Geosolutions Inc. Fonseca Almeida Representações e Comércio Ltda. Relator: Ministro José 
Delgado. Brasília, DF, 17 de agosto de 2005. Brasília, 19 set. 2005. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20050
0321329&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 03 abr. 2019. 
907SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015. p. 152. 
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[...] os direitos fundamentais implicam deveres de proteção do 
Estado, impondo aos órgãos estatais a obrigação permanente de, 
inclusive preventivamente, zelar pela proteção dos direitos 
fundamentais dos indivíduos, não somente contra os poderes 
públicos, mas também contra agressões por parte de particulares e 
até mesmo por parte de outros Estados.908 

A almejada consagração da Vítima como Sujeito de Direitos vai além ante 

a elevação desses Direitos ao status de Fundamentais. A Vítima passará a ser 

Sujeito de Direitos Fundamentais justificando, inegavelmente, o movimento das 

estruturas do Estado, pois é sua responsabilidade implementar, promover e proteger 

os Direitos Fundamentais da Vítima. 

É Dever do Estado a promoção de condições reais para que o Agente 

Ofensor responda pelos Danos de ordem física, mental, estética, moral e material 

causados à Vítima por seus atos, por meio de uma Ordem Jurídica que conforme os 

interesses de todos os envolvidos interligados pela ocorrência criminal e torne 

possível uma adequada Prestação Jurisdicional, esta, também, um Direito 

Fundamental da Vítima, o que se defende aqui.  

O novo Paradigma constitucional almejado busca resgatar a Ordem 

Jurídica que já vigeu no Estado Brasileiro até o ano de 1841 e que, no Código 

Criminal do Império do Brasil, previa como elemento da queixa e da denúncia o valor 

provável dos Danos sofridos pela Vítima. 909 Havia a persecução da pretensão penal 

e, ainda, da pretensão reparatória no mesmo processo criminal, evidenciando, já 

naquela época, o Interesse Público na imposição do Dever de reparar os Danos 

juntamente com a Pena, como instrumento de integral responsabilização.  

Objetiva-se um retorno ao chamado sistema da confusão, o qual “Permite 

que as duas pretensões (civil e penal) sejam deduzidas num mesmo pedido e, no 

processo penal”.910 Em suma, o Direito Processual Penal comportaria um Sistema 

Híbrido, o sistema processual com competência mista para processar, julgar e 

executar as ações criminais que contenham pretensões penal e obrigacional 
                                            
908SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 818. 
909 BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832. Promulga o Código do Processo Criminal de primeira 
instancia com disposição provisória á cerca da administração da Justiça Civil. Portal da Presidência 
da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-29-11-1832.htm>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
Legislação sem numeração, referida no original como a “Lei de 29 de novembro de 1832”.  
910 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. p. 616. 
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(Reparação e/ou Indenização de Danos) no mesmo pedido,911 tornando una e mais 

célere a entrega jurisdicional em prol da Vítima.  

O contexto normativo constitucional que retrata a invisibilidade da Vítima 

permite concluir que o Estado não se faz presente, com Justiça e Dignidade, para as 

pessoas envolvidas na ocorrência criminal.  

Inexiste para as Vítimas o chamado Sentimento Jurídico, o qual para 

VERDU é o Sentimento que “[...] supõe a implicação com o ordenamento jurídico e 

com a ideia de justiça que o inspira e ilumina”. Sentir juridicamente, nas lições do 

Autor, é implicar-se, envolver-se com o Direito vigente, no todo ou em parte, 

fornecendo-lhe apoio. Quando se fala da ausência de identificação com a ordem 

fundamental, ou seja, com as Normas constitucionais, está-se a falar do Sentimento 

Constitucional.912 O Sentimento Constitucional é, pois, o sentimento de implicação 

com “[...] o ordenamento fundamental do Estado e seu funcionamento” e com a ideia 

de Justiça.913  

No cenário de negação constitucional de Direitos da Vítimas e de 

Vitimização Secundária, percebe-se a falta de um Sentimento Jurídico e 

Constitucional pelo consequente Desvalor conferido à sua Dignidade. Não há, pois, 

o alcance do Bem Comum, ao mesmo tempo em que são escamoteadas a 

Democracia, a Cidadania e a Justiça.  

Nas palavras de VERDU “[...] nenhum Estado, autoridade ou governo, 

assim como nenhuma norma, seriam obedecidos se não se alimentassem de uma 

força que está fora deles e descansa na consciência da coletividade”.914 Nesse 

contexto, sob a perspectiva do Agente Ofensor, não há o completo 

desencorajamento para a prática criminal em um Dever de obediência ao Estado, 

justamente porque este não se impõe de maneira adequada. 

                                            
911Conceito operacional formulado pela Doutoranda.  
912VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir 
constitucional como integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 53.  
913VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir 
constitucional como integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 53/76. 
914 VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir 
constitucional como integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 38. 
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O “World Justice Project”, uma organização independente e 

multidisciplinar sem fins lucrativos que trabalha para promover o “Estado de Direito”, 

considera que um efetivo “Estado de Direito” reduz a corrupção, combate a pobreza 

e as doenças e protege as pessoas das pequenas às grandes Injustiças, 

entendendo como base para a Justiça a criação de oportunidades e a manutenção 

da paz e sustentando, pois, o desenvolvimento, a governança responsável e o 

respeito pelos Direitos Fundamentais.915 Essa organização elaborou e divulgou 

recentemente o “Rule of Law Index 2019”, um relatório que analisa o retrato do 

“Estado de Direito” em 126 (cento e vinte e seis) países, a partir da perspectiva das 

pessoas comuns e suas experiências, e fornece pontuações diferenciadas por 8 

(oito) fatores de análise a fim de auxiliar na identificação dos pontos fortes e fracos 

dos países e motivar o fortalecimento do Estado de Direito.916 

Entre os 126 países analisados, o Brasil figura na posição geral nº 58 no 

índice do “Estado de Direito” e, com relação aos fatores individuais: restrições aos 

poderes do governo, nº 56/126; ausência de corrupção, nº 67/126; governo aberto, 

nº 33/126; Direitos Fundamentais, nº 68/126; ordem e segurança, nº 92/126; 

execução da lei, nº 59/126; Justiça civil, nº 57/126 e Justiça criminal, nº 94/126 

(página nº 51 do Relatório).  

No que concerne ao fator Direitos Fundamentais, em que o Brasil figura 

na posição nº 68/126, o índice leva em conta outros 8 (oito) subfatores para medir 

sua efetividade nos países analisados. Cada país pode obter uma pontuação 

máxima de 1,0 (um) ponto (páginas 11 a 13 do Relatório) e, ao final, o Brasil obteve 

a seguinte pontuação, conforme os subfatores: 4.1 Igualdade de tratamento e 

ausência de discriminação (0,56); 4.2 Direito à vida e segurança da pessoa (0,51); 

devido processo legal (0,36); Liberdade de opinião e expressão (0,59); Liberdade de 

crença e religião (0,65); Direito à privacidade (0,54); Liberdade de reunião e 

associação (0,65); e Direitos Fundamentais do trabalho (0,51). Destaca-se que no 

subfator 4.1 Igualdade de tratamento e ausência de discriminação, é mensurado se 

                                            
915 Resumo da descrição retirada da página virtual da World Justice Project. WORLD JUSTICE 
PROJECT. About Us. 2019. Disponível em: <https://worldjusticeproject.org/about-us>. Acesso em: 07 
jun. 2019. 
916 Conforme extraído do conteúdo introdutório do Relatório. WORLD JUSTICE PROJECT. Rule of 
Law Index 2019. Washington DC, 2019. 201 p. p. 8. Disponível em: 
<https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_RuleofLawIndex_2019_Website_re
duced.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2019. 
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as pessoas são livres de discriminação, inclusive, em relação a processos judiciais e 

ao sistema de Justiça (página nº 51 do Relatório).  

O Relatório registra, também, a medição do fator ordem e segurança em 

que o Brasil ocupa a posição nº 92/126 que, analisado sob a vertente de 3 (três) 

subfatores, obteve a seguinte pontuação: 5.1 O Crime é efetivamente controlado 

(0,51); 5.2 O conflito civil é efetivamente limitado (1,00); e 5.3 As pessoas não 

recorrem à violência para reparar injustiças pessoais (0,53).  

Tratando-se de Justiça Criminal, em que o Brasil figura na posição nº 

94/126, sua efetividade a partir das experiências das pessoas foi medida em 7 (sete) 

subfatores em que o Brasil obteve a seguinte pontuação: 8.1 Eficácia do sistema de 

investigação criminal (0,30); 8.2 Eficiência e eficácia do Sistema de Justiça Criminal 

(0,28); 8.3 Eficácia do sistema correcional para a redução do comportamento 

criminoso (0,18); 8.4 Imparcialidade do Sistema de Justiça Criminal (0,18); 8.5 Nível 

de livramento  da possibilidade de corrupção no Sistema de Justiça Criminal (0,55); 

8.6 Nível de livramento da possibilidade de influência governamental ou política no 

Sistema de Justiça Criminal (0,59); 8.7 Devido processo legal e direitos do acusado 

(0,36) (página nº 51 do Relatório).   

Extrai-se dos dados apresentados, que o Brasil ainda ocupa lugar de 

desprestígio com relação aos demais países analisados em um contexto geral na 

promoção do Estado de Direito. Eles demonstram que o Estado de Brasileiro é frágil 

e, principalmente, que a Democracia não é consolidada. Existem inúmeros pontos 

fracos que requerem do País uma maior atenção, com especial destaque para: 4.1 

Igualdade de tratamento e ausência de discriminação quanto aos Direitos 

Fundamentais; 5.1 Efetividade no controle do Crime com relação à ordem e a 

segurança; e, especialmente, os subfatores relativos ao Sistema de Justiça Criminal.  

A criação dos Direitos Fundamentais da Vítima, como instrumento de 

promoção e proteção da Dignidade Humana fundamentada na finalidade do Estado, 

que é a realização do Bem Comum, terá o efeito de aprimorar o Sistema de Justiça 

Criminal e, por conseguinte, fortalecer o próprio Estado. Espera-se, assim, que os 

Direitos Fundamentais da Vítima influenciem positivamente os subfatores 

mencionados, colaborando para a efetividade no controle do Crime, especialmente 
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para a redução do comportamento criminoso e a percepção de Justiça por parte de 

toda a Sociedade. 

Em síntese ao todo o exposto até esta Seção, o compromisso do Estado 

Brasileiro para com a Vítima se justifica em primeiro lugar no respeito à sua 

Dignidade, e a concretização desse respeito é possível por meio da realização do 

próprio fim a que se destina o Estado: o Bem Comum.  

A Proposta desta Tese, os Direitos Fundamentais de Reparação e/ou 

Indenização de Danos da Vítima, conceituados como Obrigações Criminais do 

Agente Ofensor, possui um inegável interesse social, constituindo Normas de Ordem 

Social (Pública) que justificam o movimento das estruturas do Estado em sua 

defesa, atraindo a sua responsabilidade em adequar o Direito para elevação da 

Vítima ao status de Sujeito de Direitos Fundamentais. 

Essa movimentação, a partir da instrumentalização disponibilizada em 

legislação infraconstitucional, fará com que o Estado exerça presença concreta 

diante da ocorrência do Crime, não apenas porque detém o monopólio da 

investigação, da decisão judicial, mas, também, porque é sua responsabilidade 

garantir a execução dos julgados. E, a partir da inclusão dos interesses da Vítima de 

Crimes no Sistema de Justiça Criminal, iniciando-se as alterações a partir da 

CRFB/88, fecha-se o ciclo de contemplação de todos os envolvidos no fenômeno 

criminal. 

O movimento inicial pela busca da solução advinda da ocorrência criminal 

terá sua legitimação precípua no próprio Estado que, ao mesmo tempo em que 

buscará o esclarecimento sobre a autoria dos Crimes, perseguirá desvendar os 

Danos dele decorrentes e as possíveis Obrigações Criminais.  

O Estado continuará sendo o responsável pela execução de suas 

decisões na seara criminal, que terá competência híbrida, conciliando os interesses 

e soluções para todas as partes envolvidas nos Crimes. A Justiça, em termos de 

previsões legais, com a devida e necessária instrumentalização material e humana, 

alcançará todos os envolvidos.  
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É necessária a prescrição clara do estabelecimento dos Direitos e, 

também, dos instrumentos para sua concretização. Com a inclusão da Vítima e seus 

Direitos em Normas constitucionais somadas às consequentes alterações 

infraconstitucionais, tudo decorrente da Responsabilidade Estatal Protetiva, haverá, 

com certeza, a mudança do atual cenário, com a concretização normativa dos 

Princípios delineados na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às 

Vítimas de Criminalidade e de Abuso de Poder.  

Haverá, também, por certo, melhor percepção da Responsabilidade 

Integral. Nas lições de GONÇALVES “Toda atividade que acarreta prejuízo traz em 

seu bojo, como fato social, o problema da responsabilidade”. Logo, em suas 

palavras, coloca-se na posição de responsável àquele que, “[...] por ter violado 

determinada norma, vê-se exposto às consequências não desejadas decorrentes de 

sua conduta danosa, podendo ser compelido a restaurar o status quo ante”. 917  

Neste raciocínio, é impossível dissociar a necessidade de observância à 

Responsabilidade Integral do Agente Ofensor das Normas que atuam em resposta 

ao Crime. É por isso que as Obrigações Criminais consistentes na Reparação e/ou a 

Indenização em decorrência dos Danos decorrentes da prática do Crime918 -  

propostas adiante - configuram o início das resoluções que conciliam os interesses 

da Vítima e os da Sociedade e, na prática, funcionam em aplicação complementar à 

Pena, como resposta adequada ao Crime, devendo ser ressaltada, inclusive, a sua 

importância pedagógica. 

Com a inauguração de uma Ordem Jurídica que eleve a Vítima ao status 

de Sujeito de Direitos Fundamentais, o Estado poderá contabilizá-las e, a partir daí, 

promover Políticas Públicas adequadas, com cientificidade, atendendo à função 

organizatória e procedimental que decorre dos Direitos Fundamentais e, 

consequentemente, cumprir sua finalidade consistente na realização do Bem 

Comum. As alterações propostas, devidamente concretizadas, possibilitarão ao 

Estado efetivar a garantia e proteção dos Direitos Fundamentais da Vítima, no 

exercício de suas funções executiva, legislativa e judiciária.  

                                            
917 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 13. ed. 4. vol. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 19-20. (em itálico no original). 
918 Conceito operacional por composição da Doutoranda. 
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3.2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA VÍTIMA  

Congregando os Valores da Justiça e da Dignidade Humana na análise 

dos efeitos do Crime e objetivando o alcance do exercício de uma Dignidade 

Humana Plena por parte dos envolvidos nesse cenário, propõe-se a criação dos 

Direitos Fundamentais da Vítima, a ser viabilizada por meio de proposta de Emenda 

Constitucional.  

Em explanação acerca do planejamento urbano e da necessidade de 

revisão da Ordem Jurídica para o restabelecimento do coletivo, PILATI enfrenta o 

tema ligado à função criadora do Cientista Jurídico e leciona que o “[...] desafio do 

povo constitucional”, no contexto daquela temática, é “[...] criar os conceitos, 

classificar as categorias jurídicas dessa nova ordem jurídica participativa”, na medida 

em que não é com os velhos instrumentos que se concretiza a construção de um 

novo modelo de Sociedade participativa.919  

O mesmo entendimento de PILATI aqui se aplica.  

No contexto da presente Tese, como consequência da proposição de 

novo Paradigma constitucional, é realizada a ampliação do conteúdo e 

(re)significação de várias Categorias, e outras nasceram deste trabalho de criação, 

geradas na percepção da dor da Vítima e na ausência de respostas normativas que 

conferissem a ela um mínimo de Dignidade. A necessidade de adequação de alguns 

institutos jurídicos ligados ao Sistema Criminal é resultado desta percepção, 

objetivando a proposta de um novo modelo que, sem excluir os Direitos 

Fundamentais do Agente Ofensor, respeite aos propostos Direitos Fundamentais da 

Vítima.  

Primeiramente, volta-se atenção à necessária adequação do disposto no 

inciso XLV do art. 5º da CRFB/1988, para inclusão da hipótese indenizatória, além 

da reparatória. E, na mesma adequação redacional se propõe, inclusive, o 

estabelecimento da competência do Juízo responsável pela apuração do Crime e 

sua autoria para passar a fixar, também, as Obrigações Criminais, além da 

                                            
919 PILATI, José Isaac. Planejamento urbano: o povo constitucional e a tarefa teórica de resgate do 
coletivo. Revista Sequência: Publicação do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC, 
Florianópolis, v. 28, n. 54, p.107-122, 2007. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15071/13737>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
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delimitação do alcance da expressão, que se refere à Reparação e/ou Indenização 

do Dano.  

Em um contexto normativo constitucional, que visa à elevação da Vítima 

ao status de Sujeito de Direitos, a primeira proposta é para criação do Direito à 

Prestação Jurisdicional com relação ao Crime do qual foi Vítima juntamente 

com a fixação dos valores reparatório e/ou indenizatório, consistentes nas 

Obrigações Criminais do Agente Ofensor. 

Além da previsão normativa constitucional quanto aos Direitos de 

Reparação e Indenização, defendida nesta Tese, a proposta centra-se, ainda, na 

sentença judicial, ao final do processamento da ação criminal, como um Direito 

Fundamental da Vítima. A revisão do lugar da Vítima passa, necessariamente, pela 

adequação de conceitos até então invertidos em sua valoração. Não se trata de 

realocar a Vítima para assumir a Persecução Criminal, mas, é de lhe conferir o lugar 

merecido nesse cenário, avançando um pouco mais do que o previsto no art. 201, 

§2º, do CPP.920 

Essa Norma determina a comunicação à Vítima quanto aos atos 

processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de 

data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos. É necessário o registro de 

que, anteriormente a esta mudança no CPP, a Vítima apenas era intimada para seu 

próprio depoimento e, seu acompanhamento quanto ao trâmite processual, estava 

restrito à sua habilitação como assistente de acusação. A alteração proporcionou 

maior espaço e mais proximidade da Vítima com o processo criminal.  

No entanto, tendo sido a pessoa que resultou fragilizada do fato criminal, 

o entendimento aqui defendido é de que a Prestação Jurisdicional é um Direito seu, 

uma resposta do Estado à sua situação, sendo extensível aos seus dependentes 

e/ou herdeiros, iniciando-se aí as alterações legislativas necessárias sob o 

Paradigma de sua perspectiva. 

                                            
920BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019. 



 
     239 

 

KHALED JR., ao lecionar sobre os fatos a conhecer e a dinâmica da vida, 

na busca da verdade no Processo Penal, tece a constatação de que “[...] a estrutura 

de tratamento dos fenômenos da vida” deve tanto se atentar para as circunstâncias 

do caso concreto, de modo a um justo julgamento para o lado do Agente Ofensor, 

como também “[...] levar em conta a vítima, que foi praticamente expulsa por 

completo da intervenção jurídico-penal moderna”.921 

O processo penal deve ser encarado como instrumento de realização da 

CRFB/1988, conforme salientado por LOPES JR., pois, em seu entender, a uma 

Constituição Democrática, como é a do Brasil, “[...] deve corresponder um processo 

penal democrático, visto como instrumento a serviço da máxima eficácia do sistema 

de garantias constitucionais do indivíduo”.922  

FELDENS923 leciona que existe uma tríplice relação axiológica-normativa 

entre a Constituição e o Direito Penal, da qual podem ser deduzidos três níveis de 

interação que comportam intervenções: proibidas; possíveis e obrigatórias. Funciona 

a CRFB/1988, pois, como: limite material; fonte valorativa e fundamento normativo 

do Direito Penal. E, como fonte valorativa ela funciona como “[...] legítimo paradigma 

na escolha de bens jurídicos suscetíveis de proteção jurídico-penal (fundamento 

axiológico)”.924 De fato, os Direitos Fundamentais e a Dignidade Humana 

determinam e moldam o Direito Penal como Democrático e, por isso, “[...] a lei penal 

há de ser aplicada com fundamento e adequação social”.925 

Neste ponto, é importante a reflexão sobre o Garantismo Penal, que, 

conforme extraído das lições de FERRAJOLI, é um modelo de Direito Penal e 

Processual Penal que apresenta 10 (dez) axiomas garantistas que expressam 

proposições prescritivas acerca do que deve ocorrer e enunciam as condições que 

                                            
921 KHALED JR., Salah H. A busca da verdade no processo penal: para além da ambição 
inquisitorial. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 295. 
922 LOPES JR., Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. 4. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 32. 
923 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal: a Constituição Penal. 2. ed. rev. e 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 64-65. 
924 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal: a Constituição Penal. 2. ed. rev. e 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 65. 
925 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e Paradigma Punitivo. Curitiba: Juruá, 2009. 
p. 117. 
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um sistema penal deve satisfazer.926 No desenvolver de sua obra, FERRAJOLI 

denomina os axiomas de Princípios, além de garantias, penais e processuais penais:  

1) princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em 
relação ao delito; 2) princípio da legalidade, no sentido lato ou no 
sentido estrito; 3)princípio da necessidade ou da economia do direito 
penal; 4) princípio da lesividade ou da ofensividade do evento; 5) 
princípio da materialidade ou da exterioridade da ação; 6) princípio 
da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) princípio da 
jurisdicionariedade, também no sentido lato ou no sentido estrito; 8) 
princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação; 9) 
princípio do ônus da prova ou da verificação; 10) princípio do 
contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade.927 

FISCHER, na defesa de um Garantismo Penal Integral, leciona não haver 

dúvidas acerca de que a CRFB/1988 é garantista e assenta os seus pilares em um 

“Estado Social e Democrático de Direito”. Adverte, contudo, que o Garantismo não 

existe apenas para a proteção dos Direitos Fundamentais individuais, mas, também 

dos coletivos e, ainda, dos Deveres Fundamentais. Logo, a defesa da Ordem 

Jurídica, no que tange ao Direito Penal e Processual Penal, reclama: 

[...] uma interpretação sistemática dos princípios, das regras e dos 
valores constitucionais para tentar justificar que, a partir da 
Constituição Federal de 1988 [...] há também novos paradigmas 
influentes em matéria penal e processual penal.928 

Defende FISCHER, assim, que embora tenha se difundido um 

Garantismo Penal Monocular e Hiperbólico, um modelo isolado (monocular) e 

desproporcional (hiperbólico), que propugna “[...] a necessidade de proteção apenas 

dos direitos fundamentais individuais dos cidadãos que se vêem investigados, 

processados ou condenados”, o Garantismo a ser defendido é o Penal Integral, 

modelo de Direito Penal e Processual Penal que propõe “[...] a proteção de bens 

jurídicos (individuais e também coletivos) e de proteção ativa dos interesses da 

                                            
926 Conceito Operacional por composição da Doutoranda baseado na obra de FERRAJOLI, Luigi. 
Direito e Razão: teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 29-74/75. 
927FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 75. (em itálico no original). 
928FISCHER, Douglas. O que é Garantismo Penal (Integral)? Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j9nShNejPZ4J:www.metajus.com.br/textos
_nacionais/O_que_e%2520garantismo_penal_Douglas_Fischer.doc+&cd=2&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 09 jul. 2019. (em itálico no original). 
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sociedade e dos investigados e/ou processados”, incluindo a Sociedade no 

conceito.929   

FISCHER ensina que esse modelo integral impõe a observância dos 

Direitos e Deveres Fundamentais ao mesmo tempo em que o Estado deve evitar 

excessos e, também, não pode ser deficiente na proteção dos bens jurídicos, 

Princípios, Valores e interesses que contenham “dignidade constitucional”, sempre 

se utilizando da proporcionalidade quando necessário restringi-los. 930  

É importante observar que, apesar de o Autor não referenciar 

especificamente a Vítima, ele estende a força do Garantismo Penal Integral à defesa 

dos interesses da Sociedade e não apenas aos do Agente Ofensor, em um 

posicionamento que se molda facilmente às propostas aqui defendidas.  

A instrumentalização da CRFB/1988, por evidente, não requer somente a 

salvaguarda do Agente Ofensor, pois tanto ele como a Vítima “[...] são as bases 

fundantes da arquitetura penal”.931 E toda a Sociedade possui interesse na 

Persecução Criminal Integral, que engloba a pretensão punitiva e a pretensão 

reparatória e/ou indenizatória. Por isso, a Defesa é a de inclusão da Vítima no 

Sistema de Justiça Criminal como parte diretamente interessada na Prestação 

Jurisdicional, de modo que do Sistema de Justiça Criminal decorra naturalmente a 

promoção da Dignidade da Vítima e a completa percepção de responsabilidade por 

parte do Agente Ofensor.  

O Garantismo Penal Integral assume o significado, para fins da presente 

Tese de Doutorado, de modelo de Justiça Criminal destinado à proteção dos 

interesses da Vítima, do Agente Ofensor e de toda a Sociedade, mediante a 

                                            
929FISCHER, Douglas. O que é Garantismo Penal (Integral)? Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j9nShNejPZ4J:www.metajus.com.br/textos
_nacionais/O_que_e%2520garantismo_penal_Douglas_Fischer.doc+&cd=2&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 09 jul. 2019. (em itálico no original). 
930FISCHER, Douglas. O que é Garantismo Penal (Integral)? Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j9nShNejPZ4J:www.metajus.com.br/textos
_nacionais/O_que_e%2520garantismo_penal_Douglas_Fischer.doc+&cd=2&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 09 jul. 2019. 
931 DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o Sistema de Penas. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998. p. 294. 
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observância dos Direitos e Deveres Fundamentais e das Normas constitucionais 

vinculadas à Dignidade Humana.932  

Trazer a Vítima à Persecução Criminal, como Sujeito de Direitos, 

constituirá, inclusive, valorização do Direito Fundamental Processual à tutela 

jurisdicional adequada e efetiva, extraído do conteúdo do art. 5º, XXXV, da 

CRFB/1988. A “[...] proibição da autotutela só pode acarretar o dever do Estado 

Constitucional de prestar “tutela jurisdicional idônea aos direitos” [...]”.933 

Ao instituir que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

qualquer lesão ou ameaça a Direito, a CRFB/1988 criou esse Direito Fundamental 

Processual, cujo alcance se verifica com o preenchimento de três requisitos no 

processo: o acesso à Justiça; a adequação da tutela; e a efetividade da tutela.934 No 

contexto da Persecução Criminal, o entendimento é que a Justiça deve ser 

alcançada por todos, assim como a Prestação Jurisdicional deve ser adequada para 

que seja capaz de promover a realização do Direito material e, ao mesmo tempo, 

efetiva, porquanto, ao empréstimo das lições de SARLET, MARINONI e MITIDIERO: 

“[...] um ordenamento jurídico só é seguro se há confiança na realização do direito 

que se conhece”.935 

O Direito à Prestação Jurisdicional resulta na necessidade de 

reestruturação do Sistema de Justiça Criminal, que passa a apurar, além dos fatos 

ilícitos e de sua autoria, também os Danos dele decorrentes. A Persecução Criminal, 

que hoje no Estado Brasileiro se destina somente à apuração do Crime e de sua 

                                            
932 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de FISCHER e adequado 
ao proposto na presente Tese de Doutorado que, sem exclusão dos interesses do Agente Ofensor e 
da Sociedade, mas, ao contrário, os reforçando, propõe a defesa da Dignidade Humana da Vítima. 
FISCHER, Douglas. O que é Garantismo Penal (Integral)? Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j9nShNejPZ4J:www.metajus.com.br/textos
_nacionais/O_que_e%2520garantismo_penal_Douglas_Fischer.doc+&cd=2&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 09 jul. 2019. 
933 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 810. (em itálico no original). 
934 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 809-810. 
935 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 818. (em itálico no original). 
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autoria (arts. 4º e 41 do CPP936), a partir da inclusão do Direito Fundamental 

proposto, torna-se Persecução Criminal Integral. 

Esse Direito se completa, portanto, mediante a oportunidade de 

manifestação da Vítima, no intuito de se buscar uma adequada tutela aos seus 

Direitos de Reparação e/ou Indenização pelos Danos advindos do Crime. Sua oitiva, 

desde a fase do procedimento investigatório ou da confecção do auto de prisão em 

flagrante, passando pela representação do Ministério Público e, culminando na 

instrução processual oportuniza a sua integral participação no processo de formação 

do convencimento do Juízo com relação ao reconhecimento de seus Direitos. Nesse 

contexto, é proposto o Direito à oitiva da Vítima diretamente pela Autoridade 

Policial, Ministério Público e Magistrado, responsáveis pela Persecução 

Criminal Integral. 

A apuração dos Danos, bem como a formulação dos pedidos das 

Obrigações Criminais independerão de ação direta da Vítima, pois sobre a 

Reparação e/ou a Indenização dos Danos recai um Interesse Público que justificam 

a sua persecução por parte do Estado, mediante ação da Autoridade Policial e do 

Ministério Público. Pode haver, todavia, a opção da própria Vítima em não exercer o 

Direito Fundamental, sem que isso signifique a sua renúncia. 

Motivos relacionados com a dor decorrente das sequelas resultantes do 

Crime podem explicar a ausência de motivação da Vítima para que persiga o 

estabelecimento das Obrigações Criminais, decisão que deve ser respeitada, sob 

pena de o Estado estar provocando sua (re)vitimização quando a intenção for 

diversa.  

Por se tratar de Direito irrenunciável, já que incluso no catálogo dos 

Direitos Fundamentais, nada obsta que a própria Vítima deixe claro sua intenção em 

não declarar a extensão dos Danos suportados. 

Não se renunciam Direitos Fundamentais, mas alguns podem deixar de 

ser exercidos,937 com a observação de que o uso negativo do Direito não significa a 

                                            
936BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
937SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: 
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sua renúncia e em hipótese alguma justificaria violação ao seu conteúdo.938 Há que 

ser respeitada a opção de uso negativo dos Direitos da Vítima, nesse contexto, sob 

pena de contribuição do Estado para a ocorrência da chamada Vitimização 

Secundária. E, em face à característica da Imprescritibilidade desses Direitos, 

poderá ela, a qualquer tempo formular em Ação Complementar Obrigacional 

Criminal939, perante o Juízo Criminal, a sua pretensão. 

Nosso Sistema de Justiça Criminal ainda funciona com uma visão limitada 

de culpa940 e, consequentemente, de responsabilidade. Acerca disso, ZEHR941 

leciona que “[...] a responsabilidade se torna absoluta e é definida em termos de 

culpa ao invés de dívida”. Assim, o processo ainda deixa de lado a perquirição 

acerca da responsabilidade pelos efeitos do Crime, e se concentra em uma 

apuração somente da culpa pelo seu cometimento.  

O conceito de culpa que norteia o Sistema de Justiça Criminal possui uma 

natureza técnica, de descrição e objetividade, que limita a atual Persecução Criminal 

aos seguintes questionamentos: “[...] se a pessoa acusada de fato cometeu aquele 

ato e, em caso positivo, se esta pessoa é imputável diante da lei”.942 Mas, essa 

concepção é distanciada da realidade e faz com que seja mais fácil para o Agente 

Ofensor negar a responsabilidade pelo seu comportamento ao mesmo tempo em 

                                                                                                                                        
Malheiros Editores, 2013. p. 183. 
938 MAZZUOLLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 32-33. 
939 Ação Complementar Obrigacional Criminal é a ação judicial proposta pela Vítima, seus herdeiros 
e/ou dependentes objetivando a condenação do Agente Ofensor nas Obrigações Criminais. Conceito 
Operacional por composição da Doutoranda. A função “Complementar” refere-se à integralidade da 
Persecução Criminal, em nova categorização aqui defendida, que engloba tanto a Pena corporal 
como a condenação nas Obrigações Criminais. Porém, tem outra finalidade também, a de 
complementar, por insatisfação da Vítima, os pedidos formulados pelo representante do Ministério 
Público, com relação às mesmas Obrigações Criminais. Nesta situação, pode ser proposta 
paralelamente à ação criminal já ajuizada e, ainda não julgada, provocando a possibilidade de 
julgamento simultâneo ou, depois de proferida a sentença condenatória, destinada, portanto, à 
satisfação integral da pretensão obrigacional. 
940 A culpa é, em seu conceito normativo, a reprovabilidade da conduta ilícita, que requer: a 
imputabilidade do agente; a potencial consciência da ilicitude; e a exigibilidade de conduta diversa. 
Conceito operacional por composição da Doutoranda com base na obra de LEAL, João José. Direito 
Penal Geral. 3. ed. rev. e atual. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2004. p. 327. 
941 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 86.  
942 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 64.  
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que também “[...] frustra as vítimas, que têm dificuldades para casar a descrição 

jurídica dos fatos com a sua própria experiência”.943 

Explanando sobre a contribuição da psicanálise para a Criminologia, 

LACAN944 ensina que o homem se faz reconhecer pelos seus semelhantes “[...] 

pelos atos cuja responsabilidade ele assume” e, sem a ideia da responsabilidade, 

“[...] a experiência humana não comporta nenhum progresso”. Para esse Autor, a 

“cura” do Agente Ofensor não pode ser outra coisa senão a absorção por sua parte 

acerca de sua verdadeira responsabilidade, e “[...] a grande determinação do crime é 

a própria concepção de responsabilidade que o sujeito recebe da cultura em que 

vive”.945 A percepção de responsabilidade em um Sistema de Justiça Criminal deve 

ir para além da apuração do cometimento do Crime, e residir também na esfera dos 

efeitos que decorrem da prática criminal.  

CARNELUTTI se refere ao ressarcimento dos Danos oriundos do Crime 

como um “[...] direito de crédito”, e leciona que essa sanção civil, ao lado da pena, 

consiste na restituição que, além do caráter satisfatório, possui caráter aflitivo e, 

assim, nas suas palavras, “[...] com efeito, o ladrão de quem se toma o que tinha 

roubado sofre ao menos por ter trabalhado inutilmente”.946 

A defesa é a de que a fixação dessas Obrigações Criminais que são 

decorrentes da violação de uma Norma de conduta e resultam na Responsabilidade 

Integral do Agente Ofensor, seja prestada por parte do mesmo Juízo Criminal 

competente pela aplicação da pena, com competência híbrida. A sua execução, fica 

atrelada ao mesmo Juízo responsável pela execução penal. As Obrigações 

Criminais funcionam tanto como medidas satisfativas para a Vítima como aflitivas 

para o Agente Ofensor e, em decorrência disso, instrumentos de Defesa Social, pois 

atuam na reprimenda e na prevenção ao Crime, que devem encontrar concretização 

                                            
943 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 
Athena, 2008. p. 69.  
944LACAN, Jacques. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2003. 607 p. p. 123/131. 
Disponível em: <https://psiligapsicanalise.files.wordpress.com/2014/09/jacques-lacan-outros-
escritos.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2019. (em itálico no original). 
945LACAN, Jacques. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2003. 607 p. p. 128/130. 
Disponível em: <https://psiligapsicanalise.files.wordpress.com/2014/09/jacques-lacan-outros-
escritos.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2019. (em itálico no original). 
946 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. São Paulo: Editora Pillares, 2015. p. 60-61. 
(em itálico no original). 
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na Norma penal, tipo de Norma que possui, leciona GUSMÃO: “[...] função de defesa 

social”.947 

A apuração dos Direitos de Reparação e/ou Indenização da Vítima e, 

consequentemente, das Obrigações Criminais do Agente Ofensor deve ser iniciada 

já nos primeiros momentos de investigação criminal, ficando sob a responsabilidade 

do Estado, por meio de sua Autoridade Policial, a reunião de elementos que possam 

garantir uma Prestação Jurisdicional adequada e justa. Tanto a Vítima como seus 

herdeiros e dependentes devem ser contemplados com a previsão normativa 

constitucional quanto ao Direito Fundamental de Reparação e/ou Indenização de 

Danos advindos da prática do Crime. 

Além da previsão constitucional desses Direitos, é necessário que o 

acesso à Justiça da Vítima, garantia fundamental, seja materializada com maior 

eficiência pelo movimento ativo do próprio Estado, por meio de suas estruturas 

vinculadas ao Poder Executivo, como as concernentes à Autoridade Policial e ao 

Ministério Público, finalizando no próprio Poder Judiciário. 

A esse respeito, observa-se que a inclusão normativa infraconstitucional 

que permite a fixação de valores mínimos de reparação à Vítima, já rompeu o 

conceito de separação de competências criminal e cível nessa seara, introduzindo 

na área criminal o instituto da responsabilidade civil. FERNANDES948 propõe a 

diferença entre as indenizações civis e as que advêm do Crime e, em seus dizeres: 

[...] nestas, ao contrário daquelas, existe interesse público na total 
restauração da ordem violada pelo crime, na qual se inclui além da 
punição do autor o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima. 

Agora, com as novas alterações aqui propostas, a configuração híbrida 

das competências torna-se sacramentada desde o movimento inicial conferido à 

Autoridade Policial até a execução final da sentença condenatória, materializando o 

princípio da eficiência ou economia processual, princípio processual que exige o 

máximo de resultado com o mínimo esforço, visto que: “[...] quanto menos onerosos 

(em tempo e energias) os meios empregados para a produção do resultado (e desde 

                                            
947GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 49. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. p. 81. (em itálico no original). 
948 FERNANDES, Antonio Scarance. O Papel da Vítima no Processo Criminal. São Paulo: 
Malheiros, 1995. p. 17. 
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que seja alcançado o resultado constitucionalmente legítimo), mais eficiente terá 

sido o processo”.949 

Nas palavras de CÂMARA, “[...] a reparação da vítima de crimes pode 

figurar como resposta que confirma a validade da norma e faz restaurar a confiança 

no Direito”.950 E a proteção aos interesses da Vítima num mesmo processo, do início 

até final da Persecução Criminal Integral, é mais uma proposta inovadora, elaborada 

sob a perspectiva dos anseios da Vítima, centralizando sua importância num mesmo 

cenário e, com isso, desaparecendo o seu papel de mera coadjuvante.  

Ao configurar seu status de Sujeito de Direitos Fundamentais, com a 

integralidade de suas demandas em uma mesma via processual, fica desobrigada 

de buscar alguma complementação de valores referente aos Danos ou Indenizações 

que têm Direito em outra área jurídica, conferindo a tutela jurisdicional adequada às 

suas integrais necessidades. A sua demanda não ficará mais dividida e, com isso, 

enfraquecida. É, por óbvio, que o objetivo é sua completa satisfação, não olvidando, 

porém, que, por algumas outras razões, se possa buscar a complementação, 

conforme já mencionado.  

Essa atuação direta por parte do Estado se constitui importante 

instrumento na tarefa de manutenção da Defesa Social, posto ser possível resultar 

em uma percepção da Responsabilidade Integral por parte do Agente Ofensor, uma 

adequada tomada de consciência acerca dos efeitos da prática criminal, inclusive no 

desiderato de sua ressocialização. Considera-se que a Sociedade “[...] reprovou sua 

conduta e aceita a volta do condenado ao seu convívio mediante o implemento de 

uma condição: a de se revelar um sujeito prestante e, como tal, infenso ao perigo da 

reiteração”.951 

A insolvência do Agente Ofensor ou sua não identificação não provocam 

uma responsabilidade subsidiária por parte do Estado, ao contrário do que propõe 

                                            
949 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Atlas, 2018. p. 13.  
950 CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de Política Criminal: orientado para a Vítima de Crime. 
São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra Editoria, 2008. p. 218/219. 
951 DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o Sistema de Penas. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998. p. 233. 
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CÂMARA,952 para quem o argumento de insolvência serve para reforçar a 

importância da atuação subsidiária e socializadora do Estado, de modo a intervir em 

favor das Vítimas.  

Conforme já registrado, não se trata de o Estado assumir a 

responsabilidade pelas Obrigações Criminais. Sua responsabilidade se restringe à 

promoção de condições reais para que o Agente Ofensor seja responsabilizado e 

responda por seus atos, reparando e, conforme o caso, indenizando a Vítima. A 

Reparação e/ou Indenização permanece, portanto, na seara das lesões ocasionadas 

pelo Poder Público.953  

As Obrigações Criminais devem permanecer a cargo do causador dos 

Danos, porquanto não se pode exigir um universo ilimitado de prestações por parte 

do Estado. Entende-se que, do contrário, haverá a falência estatal, dada a 

complexidade do fenômeno criminológico e a realidade econômica brasileira, pois a 

implementação de fundos, por exemplo, para substituir ou complementar a 

Responsabilidade Integral do Agente Ofensor insolvente ou não identificado 

depende de recursos orçamentários.954  

Ademais, a possibilidade de insolvência do Agente Ofensor não constitui 

óbice para a Prestação Jurisdicional que fixe as suas Obrigações Criminais, sendo 

necessário superar a concepção de que a pobreza e a hipossuficiência são 

condições eternamente estagnadas. 

                                            
952 CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de Política Criminal: orientado para a vítima de crime. 
São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra Editoria, 2008. p. 16. 
953 Admite-se a Reparação e/ou a Indenização à Vítima por parte do Estado, assim, por decorrência 
lógica do disposto no §6º do art. 37 da CRFB/1988953 em relação aos Danos ocasionados por seus 
Agentes no exercício de suas funções. Assegurando-se, em todos os casos, o Direito de regresso do 
Estado contra o Responsável no caso de dolo ou culpa. 
954 Registra-se que não é o objetivo da presente Tese se posicionar contra a implantação de fundos, 
por exemplo, como o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (antigo Fundo para Reconstituição dos 
Bens Lesados), mas, a oposição feita refere-se à implantação de fundos para substituir a 
Responsabilidade do Agente Ofensor com relação aos efeitos do Crime pela Obrigação de Estado. O 
Fundo de Defesa mencionado foi instituído para a reparação dos danos causados aos bens tutelados 
pela Lei nº 7.347/1985 (meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico), na medida em que o fundo também é constituído pelo produto das 
indenizações em dinheiro pelos danos causados (art. 13 da Lei nº 7.347/1985 e art. 2º, I, do Decreto 
nº 1.306/1994), responsabilizando integralmente o causador de danos. BRASIL. Decreto nº 1.306, de 
09 de novembro de 1994. Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam os 
arts. 13 e 20 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, seu conselho gestor e dá outras providências. 
Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
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SARAIVA, em apanhado acerca da responsabilidade penal do 

Adolescente Infrator, defende a necessidade de respostas públicas que 

restabeleçam a confiança no Direito, no sentido cognitivo, em que as proibições 

penais serão respeitadas; e, no sentido normativo, em que haverá reação frente ao 

Infrator. A necessidade de uma resposta só desaparece, no caso do Adolescente 

Infrator, quando existe a confiança da Sociedade ao menos, em sua reabilitação, ou 

quando a Vítima encontra satisfação de outra forma e já não reclama por sua 

condição de Vítima. Leciona que a oposição do direito da criança a um Direito Penal 

juvenil, por exemplo, desrespeita a Cidadania, “[...] fazendo a operação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente com a lógica da Doutrina da Situação Irregular, fazendo 

das medidas socioeducativas instrumentos de política “de bem-estar de menores” 

[...]”, de triste experiência no Brasil. Conclui o Autor que “Não há cidadania sem 

responsabilidade e não pode haver responsabilização sem o devido processo e o 

rigor garantista”.955 

A mesma lógica se aplica a todo Agente Ofensor, seja ele Adolescente 

Infrator, ou não, no sentido de que o Estado deve impor a quem infringiu a Norma 

penal uma resposta que confira à Sociedade a percepção de que esse tipo de 

Norma será respeitada e que não haverá impunidade diante da ocorrência de um 

Crime. Assim, todo Cidadão terá a mesma percepção, para que não infrinja a Norma 

penal e, no caso de infringir tenha a certeza de que haverá sua responsabilização. 

 Nem a idade ou a situação financeira, nessa linha de percepção, devem 

constituir óbice para a aplicação das Obrigações Criminais que, com os efeitos civis 

sobre o patrimônio, acompanharão a vida financeira do Agente Ofensor e em algum 

momento podem vir a ser satisfeitas, até porque as Obrigações Criminais propostas, 

enquanto Direitos Fundamentais, são revestidas da característica da 

Imprescritibilidade. 

O Estado possui, na busca pelo alcance do Bem Comum, conforme visto, 

o objetivo de manutenção da Defesa Social, e daí decorre o seu Dever de 

Persecução Criminal Integral que resultará na aplicação da pena e, também, das 

Obrigações Criminais. Não é do interesse da Sociedade e nem deve ser, por 

                                            
955 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente e responsabilidade penal: da indiferença à proteção 
integral. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2016. p. 138-139/ 
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evidente, do Estado, privar o Agente Ofensor da experimentação da Consciência 

Jurídica de sua Responsabilidade Integral, até porque isso seria contrário ao sentido 

de Cidadania, no que corresponde aos Deveres, e ao sentido do Bem Comum, no 

que concerne ao desenvolvimento integral da personalidade humana. 

Assim como os pais possuem o Dever de educar seus filhos, e não se 

admite a transferência desse Dever ao Poder Público, o Estado, por sua vez, deve 

conferir à Sociedade a oportunidade de internalizar os Deveres que também 

decorrem de sua Cidadania.  

De publicação sobre a educação e a formação de Sujeitos de Direitos, do 

“Instituto Vladimir Herzog”, vinculado às Secretarias Municipais de Educação e de 

Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, extrai-

se as importantes considerações acerca da importância da responsabilização: 

Talvez mais adequada que a ideia de punição seja a de 
responsabilização. A punição põe o foco no passado: quem tinha 
razão, de quem foi a culpa, quem começou. O culpado é punido. 
Para ser punido, basta cumprir a pena de forma passiva, não 
precisando se colocar diante do outro, diante do ato. A punição é 
individualizante, mesmo quando todos são punidos, como, por 
exemplo, quando a classe fica sem recreio porque ninguém acusou 
ou se identificou como tendo jogado papelzinho no professor que 
estava escrevendo na lousa. 

A responsabilização põe foco no futuro: partindo do que aconteceu 
no passado, o que será preciso fazer dali em diante com a situação, 
com a relação. Para responsabilizar alguém, é preciso reconhecer e 
acolher sua existência, sua forma de existir. 

Para se responsabilizar diante do outro, é preciso ser sujeito, atribuir 
sentido ao ato realizado, perceber seus efeitos nos outros, 
compreender e assumir o sentido da resposta. Se possível, melhor 
ainda, participar ativamente da elaboração da resposta. Nessas 
situações, o sujeito não só se sente respeitado, e assim é convocado 
a respeitar, mas sente que faz parte do coletivo e que tem direitos, 
mas também tem deveres a cumprir. Ou seja, a responsabilização 
gera consequências construtivas. 

[...] Aqui cabe retomar a ideia da formação para a autonomia. O 
processo de responsabilização cria boas oportunidades educativas 
para o desenvolvimento dessa capacidade e para a legitimação das 
regras e dos deveres colocados pelo coletivo. 

Responsabilizar-se implica viver a tensão da vida coletiva, na relação 
com o diferente e com o igual. 

Talvez ainda seja utópico pensar uma escola que consegue lidar com 
o descumprimento de deveres sem punir, mas é possível almejar 
que, quando pune, entenda que não favorece a tarefa educativa e 
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que é necessário se esforçar para, cada vez mais, responsabilizar e 
se responsabilizar.956 

De fato, ao responsabilizar o Agente Ofensor o Estado estará 

promovendo a sua Cidadania e sua Autonomia, a “[...] 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”.957  

Os Direitos Fundamentais do Agente Ofensor devem ser respeitados, 

sempre, mas isso não interfere na rigorosa persecução das Obrigações Criminais. 

Afastar a sua importância com base nas dificuldades de satisfação frente à 

insolvência (condição transitória) é ignorar o relevante efeito que, em curto prazo, 

esses institutos surtirão no comportamento humano no Estado Brasileiro.  

Espera-se que a Responsabilização seja Categoria corriqueira nas falas 

educacionais, tanto formais como informais, tanto nas escolas como nas famílias, 

bem como, por todas as formas de comunicação em massa. 

Justifica-se, pois, que o Estado cumpra, ainda, com seus próprios 

desígnios constitucionais e exerça o seu Direito de Regresso contra o Agente 

Ofensor pelas expensas decorrentes da demanda excepcional nos Sistemas de 

Saúde, Previdência e Assistência social, o que lhe fará atuar, por certo, com mais 

afinco no intuito de aprimorar suas instituições para responsabilizar efetivamente 

quem deu causa ao problema.  

Nota-se que os Direitos Fundamentais relativos à Prestação Jurisdicional 

com relação aos fatos sobre os quais foi Vítima e o relativo à Reparação e/ou 

Indenização advindos dos Danos, reforçará a atuação do Estado no sentido de 

concretizar as recomendações da ONU expostas na Declaração dos Princípios 

Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder. 

Entre as mencionadas disposições, faz-se destaque à recomendação de fixação da 

                                            
956 SÃO PAULO. Vlado Educação - Instituto Vladimir Herzog. Secretaria Municipal de Educação e 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Sujeito de Direitos. Disponível 
em: <https://respeitarepreciso.org.br/apresentacao-sujeito-de-direitos/>. Acesso em: 11 jul. 2019. 
957 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 70. 
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Obrigação de restituição e Reparação dos prejuízos causados à Vítima e, ainda, a 

recomendação para que o Estado considere a restituição como uma opção válida de 

sentença nos casos penais, além das outras sanções criminais (recomendações nº: 

4; 5; 6; e 8 a 17 da Declaração).958 

A criação do Direito da Vítima a Benefícios Previdenciários e 

Assistenciais é na sequência outro Direito Fundamental a estar previsto no 

catálogo dos Direitos Fundamentais. 

A Previdência Social é um dos Direitos Sociais previstos no art. 6° da 

CRFB/1988, que, a teor do que prescreve o art. 7°, também da CRFB/1988959, trata-

se de um Direito Social dos trabalhadores urbanos e rurais, cuja disciplina dos 

planos e benefícios repousa na Lei n° 8.213/1991960. Mediante a devida 

contribuição, aquela tem por fim disponibilizar aos seus beneficiários os meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou 

morte daqueles que dependiam economicamente (art. 1º da Lei nº 8.213/1991). 

Não há, pois, seja na CRFB/1988 ou na legislação que disciplina a 

Previdência Social, a contextualização da Vítima de Crime e de seus dependentes 

como beneficiários que acionam o Sistema Público de Previdência em decorrência 

da sua situação de Vitimização. Essas pessoas ingressam no Sistema 

Previdenciário por outras portas, por preencherem a condição de seguradas, porém, 

sem que sejam contabilizadas como Vítimas ou seus dependentes. Nesse contexto, 

a proposição é para que ocorra a sua contextualização como Vítima criminal na 

percepção dos benefícios, que decorrem da cobertura de eventos como: doença, 

invalidez e morte, provenientes do Crime. 

                                            
958BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Normas e Princípios das Nações 
Unidas sobre prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Secretaria Nacional de Justiça (Org.). 
Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2009. p. 274-292. Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2019. 
959 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 abr. 
2018. 
960 BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. 
Acesso em: 25 jun. 2019. 
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A defesa, nesta Tese de Doutorado, recai sobre a transformação do 

auxílio-acidente em Auxílio-Indenizatório, o benefício de natureza previdenciária 

concedido ao segurado como Indenização, quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza ou de eventos de Vitimização 

Criminal, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia.961 O Benefício passará a abarcar três situações de 

redução de incapacidade, com origem tanto no acidente do trabalho (espécie B94), 

como no acidente de qualquer natureza (espécie B36), ou no evento de Vitimização 

Criminal.  

Registra-se a ausência de impacto financeiro para o Poder Público na 

contextualização da Vítima para o percebimento dos propostos benefícios, pois a 

Vítima já ingressa no Sistema Previdenciário, apenas não é registrada a origem de 

seu problema, o qual se confunde com os demais, sendo um dos efeitos de sua 

invisibilidade normativa constitucional.  

No que diz respeito à carência, o art. 26 da Lei nº 8.213/1991 dispõe 

expressamente que independe de carência a concessão da pensão por morte e do 

auxílio-acidente (inciso I), bem como o auxílio-doença e a aposentadoria por 

invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho (inciso II).962 O parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 

3.048/1999, por sua vez, traz o conceito, para fins previdenciários, de acidente de 

qualquer natureza ou causa, que hoje dá ensejo à concessão dos referidos 

benefícios: aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos 

(físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional 

que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade 

laborativa.963  

                                            
961 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no art. 86 da Lei 8.213/91, 
adequando-o à presente Tese de Doutorado, que propõe a inclusão da redução de capacidade 
proveniente do evento de Vitimização Criminal ao alcance do dispositivo legal. BRASIL. Lei n. 8.213, 
de 24 de junho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências.  Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em: 30 mar. 2018 
962 BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. 
Acesso em: 10 jun. 2019. 
963 BRASIL. Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e 
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O entendimento é o de que o Crime já está inserido, para fins de 

obtenção dos benefícios, no contexto de acidente de qualquer natureza ou causa. 

Assim já decidiu, inclusive, a Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal, 

ao deliberar sobre o “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” nº 0508762-

27.2016.4.05.8013/AL, em que foi considerado que a morte de uma pessoa vitimada 

por homicídio se amolda à definição normativa de acidentes de qualquer natureza.964 

Essa decisão demonstra, contudo, que a Previdência chega a negar benefícios às 

Vítimas, deixando de enquadrar o acometimento de Crime no conceito de acidente 

para fins previdenciários, instaurando uma situação desigual e injusta no Sistema 

Previdenciário. 

E isso reforça a necessidade da criação do Direito Fundamental aos 

benefícios previstos e a contextualização normativa da Vítima na Previdência Social, 

a fim de reconhecê-la como Sujeito de Direitos, inclusive previdenciários. 

Não obstante a ausência de nomenclatura nova para a contextualização 

da situação, o Estado já despende valores consideráveis com as sequelas do Crime 

mesmo na seara da Previdência Social, o que justifica, também, a nova propositura 

de seu Dever em buscar o ressarcimento, de forma regressiva, em desfavor de 

quem deu causa às referidas despesas extraordinárias. 

Registra-se que há casos em que a Vítima não é segurada da Previdência 

Social e, via de consequência, não faz jus aos benefícios previdenciários, ainda que 

subsista situação de doença ou invalidez que resulte na incapacidade total ou parcial 

e temporária ou permanente para o trabalho e inexistam outros meios de prover a 

própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. Também há casos em que o 

dependente financeiro da Vítima fatal, menor de 21 (vinte e um) anos, não possui 

outros meios de prover o próprio sustento, pois tinha no labor da Vítima o seu único 

arrimo familiar. Para esses casos é proposta a criação de um Benefício de Prestação 

                                                                                                                                        
dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm >. Acesso em: 10 jun. 2019. 
964 BRASIL. Justiça Federal. Turma Nacional de Uniformização. Pedido de Uniformização de 
Interpretação de Lei nº 0508762-27.2016.4.05.8013. Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS. Relator: Juiz Federal Ronaldo José da Silva. Vitória, ESPÍRITO SANTO, 03 de julho de 2018. 
Disponível em: 
<https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos
&acao_retorno=consulta_autenticidade_documentos>. Acesso em: 11 jul. 2019. 
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Continuada à Vítima (BPCV),965 com natureza assistencial a ser pago à Vítima, e 

eventualmente ao seu dependente, enquanto perdurar a incapacidade laborativa, no 

primeiro caso, ou a situação de desamparo, no segundo, este por prazo definido em 

seis meses quando o dependente for maior de 18 (dezoito) até o limite de 21 (vinte e 

um) anos de idade. 

A criação do Auxílio-Indenizatório e do BPCV encontra fundamento, vale 

reforçar, nos Valores da Justiça e da Dignidade Humana, na responsabilidade do 

Estado pela manutenção da Ordem Social e na solidariedade social como objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil.966 Servirá, inclusive, para atribuir 

Igualdade de tratamento à Vítima e seus Dependentes, pois a CRFB/1988, diante da 

ocorrência do Crime, ampara somente os dependentes do Agente Ofensor, 

conferindo a estes, desde que preenchidos os requisitos legais, o auxílio-reclusão. 

Sua pretensão não é a de incluir na proteção da Assistência Social os 

casos de incapacidade laborativa, ou, ainda, novo benefício em razão do evento 

morte, cuja salvaguarda é realizada por benefícios próprios no contexto do Sistema 

de Previdência Social.  

Visa-se ao reconhecimento da situação de desamparo e fragilidade que 

enfrenta a Vítima, incapacitada para o trabalho por conta do Crime que a vitimou, 

quando esta não é segurada da Previdência Social e, também, não possui arrimo 

familiar que provenha a sua subsistência. Objetiva-se, também, o reconhecimento 

da situação do dependente que comprove não ter garantido o seu sustento por 

qualquer outro familiar. A pretensão é a de que a Vítima e os seus dependentes 

sejam considerados nessa esfera de proteção, assim como não se ignora, 

                                            
965 O Benefício de Prestação Continuada à Vítima é um auxílio de natureza assistencial, a ser pago à 
pessoa com incapacidade laborativa temporária ou permanente e total ou parcial, em razão de ter 
sido Vítima de Crime ou, eventualmente, ao seu dependente financeiro, por ocasião do óbito da 
Vítima, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família. Ele será doravante denominado na presente Tese de Doutorado como BPCV. Conceito 
Operacional por composição da Doutoranda, baseado no art. 20 da Lei 8.742/93. BRASIL. Lei nº 
8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso em: 17 abr. 2019. 
 
966Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; [...]. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 28 fev. 
2019.  
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atualmente, o contexto das pessoas com deficiência e dos idosos com 65 (sessenta 

e cinco) anos ou mais que não possuem meios de prover a própria manutenção nem 

de tê-la provida por sua família (arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742).967 Sendo a base 

fundante, portanto, a mesma. 

Quanto ao Dependente, sabe-se que a situação de desamparo e 

fragilidade de quem possui entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um anos) é inferior se 

comparada àquele que sequer completou a maioridade civil, em razão da 

possibilidade de ingresso no mercado de trabalho e, em tese, de um maior 

discernimento. Justamente por isso, propõe-se que a concessão do benefício fique 

limitada, nessas hipóteses, ao prazo máximo de 06 (seis) meses, semelhantemente 

aos critérios já utilizados para a percepção de Seguro-Desemprego, já que se trata 

de um prazo razoável para que o dependente encontre meios de prover sozinho e 

dignamente o seu próprio sustento.  

A proposta de criação do BPCV não tem o fito de caracterização de uma 

responsabilidade subsidiária para o Estado. Ao contrário, trata-se de um Dever que 

decorre da Responsabilidade Estatal Protetiva em relação à Vítima que, antes 

mesmo do encerramento do processo criminal, no qual podem vir a ser fixados os 

valores referentes à Reparação e/ou Indenização pelos Danos, já se encontra em 

situação de incapacidade para o trabalho e hipossuficiência financeira e requer a 

proteção para garantia de um mínimo existencial. Por isso, os requisitos para a sua 

concessão são específicos, nos termos já delineados na CRFB/1988: comprovação 

de “[...] não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, conforme dispuser a lei” (art. 213, V, CRFB/1988).968 

Esta proposta de amparo possui, também, a característica do ineditismo 

e, ao contrário da alteração previdenciária proposta, o BPCV é completamente 

singular, podendo sim, gerar impactos financeiros. No entanto, consta a previsão do 

                                            
967BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência 
Social e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso 
em: 17 abr. 2019. 
968 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 out. 
2019. 
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Dever Estatal quanto ao ajuizamento da respectiva Ação Regressiva contra quem 

provocou a despesa extraordinária do Poder Público, o que não pode ser 

desconsiderado. A busca pelo que é seu, no caso, é Público e do Público, é um 

Dever de Estado. Além do que, o Dever inerente à Responsabilidade Integral pelos 

atos praticados deve ser buscado incessantemente por uma questão de Direito de 

Estado e de Dever de quem originou os Danos. 

Além dos Direitos Fundamentais propostos, a prescrição é a de que as 

causas judiciais de natureza previdenciária decorrentes de Vitimização Criminal969 

tramitem perante a Justiça Estadual. Para tanto, é proposta a inclusão da hipótese 

no disposto no inciso I do art. 109 da CRFB/1988970, dispositivo que já excetua as 

causas acidentárias do alcance dos Juízes Federais e dos Tribunais Regionais 

Federais. Diferentemente das questões relativas ao BPCV, os quais devem seguir a 

mesma ordem de competência já estabelecida para a Justiça Federal no caput do 

mesmo artigo.971 

Por fim, encerrando-se as propostas de alterações constitucionais, 

observa-se, ainda, a necessidade de prescrição da inclusão da própria Vítima na 

hoje insuficiente redação do art. 245 da CRFB/1988, a qual prevê a possibilidade de 

assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por Crime. 

O aludido dispositivo legal esquece-se da própria Vítima, reduzindo-se, inclusive, as 

situações infracionais, apenas ao Crime culposo e a assistência apenas aos 

herdeiros e/ou dependentes em situação de carência.  

A inclusão de um parágrafo único no mesmo dispositivo constitucional se 

fez necessária. Conforme visto no Capítulo 1 da presente Tese de Doutorado, o 

                                            
969 A Vitimização Criminal, no contexto das alterações previdenciárias propostas na presente Tese de 
Doutorado, consiste no processo que provoca à parte passiva do Crime lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado no art. 
19 da Lei n. 8.213/1991, que já dispõe acerca da lesão corporal ou perturbação funcional decorrente 
do Acidente do Trabalho. 
970 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 25 jun. 
2019. 
971 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 11 jul. 
2018. 
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número expressivo de Vítimas causa um significativo impacto financeiro na saúde 

pública. Mas não se ignora que, a depender do Dano suportado pela Vitimização, a 

Vítima e/ou seus dependentes têm usufruído dos benefícios da Previdência Social, 

ainda que sem contabilização específica quanto à origem da situação criminal.  

Surge daí a percepção de que o impacto financeiro sobre a Seguridade 

Social não vem sendo inteiramente contabilizado e, por certo, revela uma 

interferência extraordinária que certamente dificulta ainda mais a realidade de 

atendimento nesses Sistemas.  

Os Recursos Públicos que seriam destinados a um incontável número de 

outras pessoas, em condições normais de demanda nesses Sistemas, serão 

redirecionados àquelas afetadas pela ocorrência criminal, por meio de ações 

estatais.  

Nesse contexto, o entendimento é o de que a integral responsabilização 

do Agente Ofensor atrai a necessidade de imposição ao Estado do Dever de buscar 

o ressarcimento, em Ação Regressiva, quanto aos valores despendidos com os 

atendimentos extraordinários à Vítima de Crime nos Sistemas de Saúde, 

Previdência e Assistência Social, diretamente em face de quem os deu causa.972 

Registre-se que, recentemente, foi sancionada a Lei n° 13.871, de 17 de 

setembro de 2019973, que altera a Lei Maria da Penha, dispondo sobre a 

responsabilidade do Agente Ofensor pelo ressarcimento dos custos relacionados 

aos serviços de saúde prestados pelo SUS às Vítimas de violência doméstica e 

familiar e aos dispositivos de segurança por elas utilizados. Esta alteração 

demonstra que a proposta Ação Regressiva, presente nesta Tese de Doutorado, se 

alinha a uma atual tendência revitalizadora, não apenas dos interesses da Vítima, 

mas, também, de toda a Sociedade. É mais completa, contudo, na medida em que 
                                            
972Conceito Operacional por composição da Doutoranda com base na proposta de inclusão de 
parágrafo único ao artigo 245 da CRFB/1988, para estabelecer o Dever do Estado de reaver os 
dispêndios extraordinários em razão dos atendimentos à Vítima de Crime nos Sistemas de Saúde, 
Previdência e Assistência Social. 
973 BRASIL. Lei nº 13.871, de 17 de setembro de 2019.  Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006 (Lei Maria da Penha), para dispor sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos 
custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às vítimas 
de violência doméstica e familiar e aos dispositivos de segurança por elas utilizados.  Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13871.htm>. Acesso em: 20 set. 2019. 
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abrange o prejuízo público à Seguridade Social decorrente de todos os Crimes 

praticados, para além dos casos de violência doméstica.  

Em síntese, a proposta é para as seguintes alterações constitucionais, a 

ser viabilizada por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC):974 

 
TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
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: 

[...] 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo que, podendo a 

obrigação de reparar o dano as obrigações criminais consistentes na reparação e/ou 
indenização do dano, fixadas pelo Juízo responsável pela apuração do crime e da sua 
autoria e a decretação do perdimento de bens poderão ser, nos termos da lei, estendidas 
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 

[...] 
LXXIX - são direitos da vítima de crime, seus herdeiros e/ou dependentes: 
a) a prestação jurisdicional com relação ao crime do qual foi vítima; 
b) sua oitiva diretamente pelas autoridades responsáveis pela persecução 

criminal integral; 
c) a reparação e/ou indenização em razão dos danos decorrentes do crime, 

diretamente do agente ofensor, promovidas pelo Estado, na forma da lei; 
d) o benefício de natureza previdenciária ou assistencial, nos termos da lei. 

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPÍTULO III 
DO PODER JUDICIÁRIO 

SEÇÃO IV 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS 

[...] 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho, as de natureza previdenciária decorrentes de 
eventos de vitimização criminal e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO II 

                                            
974 O Anexo 1 da presente Tese de Doutorado se refere ao quadro prescritivo de alterações na 
CRFB/1988, onde é realizado o cotejo entre as atuais previsões constitucionais e a prescrição de 
Emenda Constitucional.  
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DA SEGURIDADE SOCIAL 
SEÇÃO IV 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
[...] 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à 
vítima de crime e/ou seus dependentes;  

[...] 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência, e ao idoso e à pessoa com incapacidade laborativa temporária ou 
permanente e total ou parcial em razão de ter sido vítima de crime, que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei. 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

[...] 

Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público 
dará assistência às vítimas de crime, aos seus herdeiros e dependentes carentes de 
pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor 
do ilícito responsabilidade obrigacional do autor do crime.  

Parágrafo único. O Poder Público, responsável pelos atendimentos nos 
sistemas de saúde, previdência e assistência social às vítimas de crime, seus 
herdeiros e/ou dependentes, deverá exercer o direito de regresso em desfavor de 
quem deu causa ao dano. 

 

3.3 OS EFEITOS SOBRE O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL E A LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL 

3.3.1 O Sistema de Justiça Criminal sob o Paradigma inclusivo da Vítima 

As alterações constitucionais aqui propostas objetivam possibilitar a 

Dignidade Humana Plena da Vítima, conferindo-lhe instrumentos legais 

movimentados pelo Estado em atenção à sua situação fragilizada e concretizando 

seus Direitos na CRFB/88. E, para alcance dessas propostas, as Normas 

constitucionais devem surtir os efeitos irradiantes, o que aqui se propõe no intuito de 

adequar o Sistema de Justiça Criminal ao novo Paradigma constitucional, em 

especial no CP975, no CPP976, na Lei de Execução Penal977, no ECA978 e na Lei nº 

12.594/2012979. 

                                            
975BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Portal da Presidência 
da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
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Inicia-se com algumas alterações pontuais no CP, conforme disposto no 

Anexo 2 da presente Tese de Doutorado. Registra-se, por exemplo, a ressalva à 

garantia executória da Vítima sobre a perda de bens e valores pertencentes aos 

condenados, antes do favorecimento do fundo penitenciário nacional, bem como a 

supressão da possibilidade de requerimento de reabilitação consubstanciada na 

renúncia da Vítima ao ressarcimento dos Danos causados pelo Crime, face à 

característica da Irrenunciabilidade desse Direito que, na prescrição da presente 

Tese de Doutorado, é elevado a Direito Fundamental. 

Faz-se destaque para a necessária prescrição de alterações na redação 

do inciso I do art. 91 do CP, para tornar certa não só a obrigação de Indenização, 

mas também a de Reparação dos Danos decorrentes do Crime. Traz-se no mesmo 

dispositivo a prescrição de inserção de novas alíneas, para tratar da situação da 

responsabilidade Reparatória e/ou Indenizatória no caso dos Crimes cometidos 

pelos inimputáveis ou semi-imputáveis. Destaca-se, também, a ressalva de que a 

extinção da punibilidade não alcança o Direito de Reparação e/ou Indenização da 

Vítima, à exceção da hipótese prevista no inciso III do art. 94 do CP, nada obstando 

eventual reconhecimento de direitos decorrentes de ilícito civil, na esfera cível, 

quando extinta a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o 

fato como criminoso.  

 

                                                                                                                                        
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
976 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
977A Lei de Execução Penal será doravante denominada na presente Tese de Doutorado como LEP. 
BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Portal da 
Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
978BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 jun. 
2019. Doravante denominado de ECA nesta Tese. 
979BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a 
adolescente que pratique ato infracional; e altera as Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 
1993, os Decretos-Leis nºs 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso em: 03 jul. 2019. 
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TÍTULO V 
DAS PENAS 
CAPÍTULO VI 

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO 
Efeitos genéricos e específicos 

Art. 91 - São efeitos da condenação:  
I - tornar certa a obrigação de reparar e/ou indenizar o dano causado pelo 

crime, observado que: 
a) o inimputável ou semi-imputável garantirá a execução e/ou indenização 

pelos danos causados, declarados em sentença, na proporcionalidade de seus bens 
ou rendas, sem prejuízo de sua manutenção pessoal; 

b) a responsabilidade pela reparação e/ou indenização quanto aos atos 
ilícitos do inimputável ou semi-imputável recairá sobre seus responsáveis de forma 
subsidiária, sem prejuízo da manutenção pessoal destes. 

 
TÍTULO VIII 

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
Extinção da Punibilidade 

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:  
I - pela morte do agente; II - pela anistia, graça ou indulto; 
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;  
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;  
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação 

privada;  
VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;  
VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)  
VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)  
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

§ 1º A extinção da punibilidade não alcança o direito de reparação 
e/ou indenização da vítima, seus herdeiros e/ou dependentes, com exceção do 
inciso III. 

§ 2º Na hipótese do inciso III, nada obsta eventual reconhecimento 
do direito de reparação e/ou indenização decorrente de ilícito civil perante o 
juízo cível. 

 
Feito isso, a proposta se atém a uma adequada instrumentalização do 

processo penal no intuito de conferir efetividade aos Direitos Fundamentais da 

Vítima aqui propostos.   

A primeira noção de inquérito policial advém da edição do Decreto nº 

4.824/1871980, que estabeleceu a separação entre a Polícia e o Poder Judiciário, 

                                            
980BRASIL. Decreto nº 4824, de 1871. Regula a execução da Lei nº 2033 de 24 de setembro do 
corrente ano, que alterou diferentes disposições da Legislação Judiciaria. Portal da Presidência da 
República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
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dispondo, em seu art. 42, que “[...] o inquérito policial consiste em todas as 

diligências necessárias para o descobrimento do fato criminoso, de suas 

circunstâncias e dos seus autores e cúmplices.” 981 A concepção de inquérito policial 

que hoje se extrai do art. 4º do CPP diz respeito ao processo de apuração dos 

Crimes e sua autoria. É o conjunto de atos praticados pela função executiva do 

Estado, cujo objetivo é “[...] apurar a autoria e materialidade [...] de uma infração 

penal, dando ao Ministério Público elementos necessários que viabilizem o exercício 

da ação penal”.982 

Com a criação do Direito Fundamental à Prestação Jurisdicional 

juntamente com a previsão normativa sobre as pretensões reparatória e/ou 

indenizatória a Persecução Criminal, agora Integral, terá suas finalidades ampliadas. 

Na revisão das atribuições do inquérito policial estão adicionadas normas relativas à 

apuração dos Danos decorrentes do Crime, no propósito de subsidiar os pedidos de 

Reparação e/ou Indenização que deverão estar contidos na peça de denúncia. O 

inquérito policial passa a ser reconhecido como o conjunto de atos praticados pela 

Autoridade Policial para apurar a autoria, materialidade e os Danos decorrentes do 

Crime.983  

A ação penal, conforme leciona MARQUES984, “[...] é o direito de invocar-

se o Poder Judiciário para aplicar o direito penal objetivo” e, como é por meio dela 

que o Estado torna efetivo o Direito Penal, refere o Autor que ela “[...] é também um 

momento da persecução criminal”. Ela pode ser pública incondicionada, pública 

condicionada à representação ou à requisição do Ministro da Justiça ou, ainda, 

privada.  

Quando ação penal pública, é o Ministério Público que detém a 

legitimidade para sua propositura, porém, em se tratando de ação penal pública 

condicionada, o seu impulso somente é possível após a manifestação de vontade da 

                                                                                                                                        
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM4824.htm>. Acesso em: 24 abr. 2019. 
981 MOUGENOT, Edson. Curso de Processo Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 168.  
982 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. p. 72.  
983 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra de RANGEL, Paulo. 
Direito Processual Penal. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. p. 72; e o adequando aos 
fundamentos da presente Tese, que inclui na atividade do Estado a função de apuração dos Danos 
oriundos do Crime. 
984 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Bookseller, 
1997. P. 287-291. 
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Vítima ou, ainda, do Ministro da Justiça, e quando privada, é o ofendido que detém a 

legitimidade para sua propositura.985 O art. 5º do CPP prescreve que nos Crimes de 

ação penal pública o inquérito policial será iniciado de ofício ou então mediante 

requisição da Autoridade Judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do 

Ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.986 Neste último caso, 

inclusive, o inquérito somente será iniciado mediante a representação.987Já no caso 

de Crimes de ação penal privada o inquérito será iniciado por parte da Autoridade 

Policial se houver requerimento daquele que possui a qualidade para intento da 

ação.988 

Seja qual for o tipo de ação penal e a forma de iniciativa do inquérito, 

portanto, a prescrição é a de que, uma vez ele iniciado, a Autoridade Policial 

identifique a extensão dos Danos resultantes do Crime, inclusive, mediante a 

averiguação da pretensão da Vítima nesse sentido. A Autoridade Policial passa a ter 

a função de iniciar a apuração dos Danos que consubstanciará o pedido das 

Obrigações Criminais, assim compreendidas a Reparação e/ou indenização 

decorrentes do ilícito penal em favor da vítima, seus herdeiros e/ou dependentes, 

integrantes da Persecução Criminal Integral.989 

Inseridas as novas atribuições do inquérito policial, é importante que, 

independentemente da forma como se provoca a respectiva instauração, haja 

acréscimo à narração dos fatos quanto aos Danos advindos do ato combatido e de 

uma previsão, ao menos, inicial, das tratativas necessárias à sua recomposição. 

                                            
985 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. P. 242-
262. 
986Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I - de ofício; II - mediante 
requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de 
quem tiver qualidade para representá-lo. BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. 
Código de Processo Penal. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 23 abr. 
2019. 
987Art. 5o  [...]§ 4o  O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não 
poderá sem ela ser iniciado. BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de 
Processo Penal. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 23 abr. 
2019. 
988Art. 5o  [...]§ 5o  Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a 
inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 
03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
989 Conceito Operacional por composição da Doutoranda, baseada nos Direitos Fundamentais 
propugnados na presente Tese de Doutorado. 
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Em todo o contexto apresentado, a primeira prescrição de alterações é a 

de ampliação do disposto no caput do art. 4º, a inserção de um novo parágrafo ao 

art. 5º, novo inciso no art. 6º e modificação de seu inciso IV e, ainda, novos incisos 

no art. 13, ambos do CPP. 

LIVRO I 

DO PROCESSO EM GERAL 

TÍTULO II 

DO INQUÉRITO POLICIAL 

[...] 

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no 
território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações 
penais, dos respectivos danos, e da sua autoria. 

Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 

[...] § 6º - qualquer das formas de provocação para instauração do inquérito 
policial deverá conter, além das disposições do § 1º, a narração dos danos 
decorrentes do crime, sem prejuízo de complementação posterior. 

Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 
policial deverá:  

[...] IV - ouvir a vítima, seus herdeiros e/ou dependentes; 

[...] XI - identificar a extensão, ao menos preliminar, dos danos e elementos 
que possam nortear os pedidos das obrigações criminais. 

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial: 

V - fornecer a Comunicação de Ocorrência Criminal – COC990 à vítima, seus 
herdeiros e/ou dependentes, para subsidiar processos administrativos e/ou judiciais; 

VI - encaminhar à Previdência Social e à Assistência Social a Comunicação 
de Ocorrência Criminal – COC até o primeiro dia útil seguinte à confirmação do fato 
ilícito. 

 
Com as referidas alterações, no momento do oferecimento da denúncia o 

representante do Ministério Público terá os subsídios necessários para formular o 

pedido de Reparação e/ou Indenização em benefício da Vítima. Isso não afasta, 

contudo, a necessidade de se proceder à sua oitiva, de seus herdeiros e/ou 

dependentes com relação aos pedidos das Obrigações Criminais, nesse momento 

processual, em atenção ao Direito Fundamental de serem ouvidos diretamente pelas 

autoridades responsáveis pela Persecução Criminal Integral. 

                                            
990 A Comunicação de Ocorrência Criminal (COC) é comunicação de ocorrência do Crime, expedida 
pela Autoridade Policial. Conceito Operacional por composição da Doutoranda. 
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Nos casos em que a Vítima, seus herdeiros e/ou dependentes fiquem 

insatisfeitos com os pedidos das Obrigações Criminais formulados, há a 

possibilidade de habilitação como Assistente de Acusação. Neste último caso, é 

importante, também, que inexista empecilho para que a Vítima possa requerer 

posteriormente perante o Juízo Criminal a complementação das Obrigações 

Criminais. 

A prescrição nesse sentido é a de inclusão de 2 (dois) parágrafos novos 

no art. 24, constante no Título III, do CPP, que trata da ação penal. 

TÍTULO III 
DA AÇÃO PENAL 

 
Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do 

Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da 
Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 

[...] 
§ 3º O Ministério Público procederá à oitiva da vítima, seus herdeiros e/ou 

dependentes, com relação aos fatos e pedidos das obrigações criminais, 
oportunizando a apresentação de elementos para instrução desses pedidos. 

§ 4º A vítima, seus herdeiros e/ou dependentes poderão, se insatisfeitos 
com os pedidos das obrigações criminais, habilitarem-se como assistente de 
acusação, ou ajuizarem ação complementar obrigacional perante o mesmo juízo 
criminal. 
 

Prescreve-se, ainda, no mesmo contexto um necessário acréscimo ao §2º 

do art. 39, no mesmo título, a fim de fazer constar que a representação deve conter, 

além de informações para a apuração do fato e de sua autoria, também para 

apuração dos Danos decorrentes do Crime. 

TÍTULO III 
DA AÇÃO PENAL 

 
[...] Art. 39.  O direito de representação poderá ser exercido, 

pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, 
escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial. 

[...] 
§ 2o  A representação conterá todas as informações que possam servir à 

apuração do fato, da autoria, e dos danos. 

A legislação penal deve ser adequada, ainda, para que a denúncia e a 

queixa tenham como elementos essenciais a exposição dos Danos decorrentes do 
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Crime e os pedidos das Obrigações Criminais, mediante a prévia oitiva da Vítima, ou 

de seus herdeiros e/ou dependentes com relação aos Danos e à pretensão 

reparatória e/ou indenizatória. Em não havendo, a Vítima poderá intentar posterior 

Ação Complementar Obrigacional Criminal, pleiteando a condenação do Agente 

Ofensor nas Obrigações Criminais.  

Além do mais, vê-se a necessidade de que a renúncia ao exercício do 

direito de queixa não se estenda ao Direito Fundamental de Reparação e/ou 

Indenização, dada a característica de Irrenunciabilidade dos Direitos Fundamentais. 

Isso se torna possível por meio da inserção de dois parágrafos no art. 41 e, ainda, 

de um segundo parágrafo no art. 50 do CPP.  

TÍTULO III 
DA AÇÃO PENAL 

 [...] 
Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias e danos dele decorrentes, a qualificação do acusado 
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, os 
pedidos das obrigações criminais e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

§ 1º Entendem-se como obrigações criminais as reparações e/ou 
indenizações decorrentes do crime em favor da vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes.  

§ 2º Os pedidos das obrigações criminais ficam condicionados à 
prévia manifestação de vontade da vítima, seus herdeiros e/ou dependentes. 

[...] 
Art. 50.  A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo 

ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.  
§1º A renúncia do representante legal do menor que houver completado 

18 (dezoito) anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último 
excluirá o direito do primeiro. 

§2º A renúncia ao exercício do direito de queixa não se estenderá aos 
direitos obrigacionais criminais, podendo haver o exercício desses direitos no 
mesmo juízo criminal competente. 

Seja qual for o tipo de ação penal e a forma de iniciativa do inquérito 

policial, a prescrição é a de que a Autoridade Policial identifique a extensão dos 

Danos com a necessidade de Reparação e/ou Indenização, inclusive mediante a 

averiguação da pretensão da Vítima nesse sentido.  

Para conferir efetividade à nova Prestação Jurisdicional, propõe-se que a 

execução das Obrigações Criminais impostas deva ser realizada perante o Juízo 
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competente pela execução penal, como já ocorre com a execução da penalidade de 

multa e da própria pena corporal, com prioridade, agora, para a satisfação das 

Obrigações Criminais quando em conflito com a pena de multa. 

Prescreve-se, também, a possibilidade de ajuizamento de Ação 

Complementar Obrigacional Criminal, com a prevenção do Juízo já responsável pela 

apuração do Crime. Isso se justifica para as hipóteses nas quais a Vítima, seus 

dependentes ou herdeiros não são localizados durante a tramitação do inquérito 

policial ou mesmo, para as possibilidades decorrentes de sua ausência, para os fins 

das Obrigações Criminais, ante a feitura do auto de prisão em flagrante, dado seu 

curto prazo temporal. Neste ponto, registra-se que a defesa aqui feita, decorrente da 

inserção dos Direitos Fundamentais da Vítima, é a de que as Obrigações Criminais 

complementem a pena corporal, integrando o conceito de Persecução Criminal 

Integral. 

E, não se limitando à essa possibilidade, há que se reconhecer que a 

Vítima, seus dependentes e/ou herdeiros possam, insatisfeitos com os pedidos 

ministeriais elencados na ação criminal, complementarmente, requerer sua 

majoração. 

No caso de a sentença reconhecer que o fato imputado não constitui 

Crime, ou na hipótese do art. 107, inciso III, do CP, é necessário prever que nada 

impeça a propositura de ação reparatória e/ou indenizatória decorrente de ilícito civil 

perante o Juízo Cível.  

Todas essas previsões resultam em alterações no Título IV do CPP, em 

específico nos arts. 63 a 68, passando a assim disporem com o destaque para as 

inserções: 

TÍTULO IV 

DA AÇÃO COMPLEMENTAR OBRIGACIONAL CRIMINAL 

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a 
execução, no juízo competente pela execução penal, para os efeitos das obrigações 
criminais, sucessivamente o Ministério Público, o ofendido, seu representante legal, 
seus herdeiros e/ou dependentes. 

§1º A competência para a execução da sentença condenatória pelo 
Ministério Público independe do estado de pobreza da pessoa ou de seu 
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requerimento. 

Parágrafo único.  § 2º Transitada em julgado a sentença condenatória, a 
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado do inciso iv do caput do art. 387 deste 
Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. 

Art. 64.  Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, torna-se prevento para o 
processamento da ação complementar obrigacional o juízo responsável pela 
apuração do ato ilícito. 

Parágrafo único.  Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá 
suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela. (REVOGADO) 

Art. 65.  Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o 
ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de 
dever legal ou no exercício regular de direito. 

Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil 
poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a 
inexistência material do fato. (REVOGADO) 

Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura da ação complementar 
obrigacional: 

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; 

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; 

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui 
crime. (REVOGADO) 

Parágrafo único. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado 
não constitui crime, que não reconhecer categoricamente a inexistência material do 
fato, ou nos casos do art. 107, inciso III, do Código Penal, não impedirá a propositura 
da ação reparatória e/ou indenizatória decorrente de ilícito civil perante o juízo cível. 

Art. 68.  Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, 
§§ 1o e 2o), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será 
promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público. (REVOGADO) 

Importante prescrever, ainda, alteração no constante no art. 271 do CPP, 

a fim de que fique delimitado expressamente no Capítulo IV do Título VIII, que trata 

dos Assistentes de Acusação, a sua legitimidade recursal no que se refere às 

Obrigações Criminais, ampliando a sua atuação recursal atualmente limitada aos 

casos dos arts. 584, §1º e 598 do CPP. 

TÍTULO VIII 
DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E DEFENSOR, DOS ASSISTENTES 

E AUXILIARES DA JUSTIÇA 
 

[...] 
CAPÍTULO IV 

DOS ASSISTENTES 
 

Art. 271.  Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer 
perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e 
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arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos 
dos arts. 584, § 1º, e 598. 

§ 1o  O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas 
propostas pelo assistente. 

§ 2o  O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do 
assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução 
ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. 

§ 3º O assistente de acusação é parte legítima para interposição de recurso 
visando à reforma da sentença quanto às obrigações criminais. 
 

Há a necessidade de complementação, em seguida, do disposto no art. 

304, presente no Título IX do CPP, a fim de fazer constar em novo parágrafo que o 

auto de prisão em flagrante sempre contenha a identificação, ao menos preliminar, 

dos Danos e elementos que possam nortear a Ação Complementar Obrigacional 

Criminal. 

TÍTULO IX 

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA 

CAPÍTULO II 

DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e 
colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega 
do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao 
interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas 
respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto. 

[...] 

§ 4o  Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação 
sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e 
o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.  

§ 5º O auto de prisão em flagrante deverá também conter a identificação, ao 
menos preliminar, dos danos e elementos que possam nortear os pedidos das 
obrigações criminais. 

Por fim, o disposto no vigente inciso IV do art. 387 do CPP merece 

prescrição de alteração para fazer constar a fixação do valor indenizatório, além do 

reparatório, e suprimir a previsão que possibilita a fixação de um valor mínimo, o que 

amplia as possibilidades de consecução de Justiça em favor da Vítima de Crimes.  

E, constante no Anexo 2 da presente Tese, adequa-se a disposição do art. 400 do 

CPP, para inclusão da tomada de declarações dos herdeiros e/ou dependentes da 

Vítima, quando estes forem os titulares dos pedidos das Obrigações Criminais. 
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TÍTULO XII 

DA SENTENÇA 

[...] Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória:   

[...] IV - fixará valor mínimo para os pedidos das obrigações criminais. 

 
A concretização dos prescritos Direitos Fundamentais de Reparação e/ou 

Indenização dependem, também, de alterações substanciais na Lei nº 7.210/84 – Lei 

de Execuções Penais - LEP. A execução deve poder seguir, pois, o que dispõe a lei 

civil, especialmente no que se refere às medidas impositivas objetivando o 

adimplemento da dívida, com destaque para a previsão de satisfação prioritária das 

obrigações de Reparação e/ou Indenização na hipótese de penhora, e de sua 

prioridade também em relação à satisfação da pena de multa. Revela-se importante, 

também, um especial reforço normativo no intuito de garantir a integral satisfação 

das Obrigações Criminais impostas, inclusive mediante desconto no salário ou 

vencimento do condenado, quando estiver preso, além da possibilidade de 

parcelamento do valor devido. As alterações mais substanciais, nesse sentido, 

recaem sobre o §1º do art. 29 e no Capítulo IV do Título V da LEP.991 

TÍTULO II 
Do Condenado e do Internado 

CAPÍTULO III 
Do Trabalho 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

[...] Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, 
não podendo ser inferior a ¾ (três quartos) do salário mínimo. 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 

a) à indenização às obrigações criminais dos danos causados pelo 
crime, desde que determinados determinadas judicialmente e não reparados 
satisfeitas por outros meios; 

b) à assistência à família; 

c) a pequenas despesas pessoais; 

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a 
manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação 
prevista nas letras anteriores. 

 
TÍTULO V 

Da Execução das Penas em Espécie e das Obrigações Criminais 

                                            
991 A íntegra das alterações consta no Anexo 2 da presente Tese de Doutorado. 
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CAPÍTULO IV 
Da Pena de Multa e das Obrigações Criminais 

Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, 
que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, 
a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa devido ou 
nomear bens à penhora. 

§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da multa do valor executado, ou o 
depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem 
para garantir a execução, com atribuição de prioridade para a satisfação das 
obrigações criminais. 

§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior execução, seguirão o que 
dispuser a lei processual civil, inclusive no que diz respeito ao protesto, à negativação 
do nome do devedor, à hipoteca judiciária, à averbação da execução e às demais 
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 
assegurar o cumprimento da ordem judicial. 

Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão 
remetidos ao Juízo Cível para prosseguimento. (REVOGADO) 

Art. 166. Recaindo a penhora em bem imóvel ou em outros bens, dar-se-á 
prosseguimento nos termos do § 2º do artigo 164, desta Lei. 

Art. 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao 
condenado doença mental (artigo 52 do Código Penal). 

Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa, nas hipóteses do 
artigo 50, § 1º, do Código Penal, e das obrigações criminais se efetue mediante desconto 
no vencimento ou salário do condenado, observado o seguinte: 

I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e 
o mínimo o de um décimo; 

II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito; 

III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia 
fixado pelo Juiz, a importância determinada. 

Parágrafo único. A satisfação das obrigações criminais terá prioridade 
sobre a pena de multa. 

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o 
condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa e das obrigações criminais em 
prestações mensais, iguais e sucessivas. 

§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real 
situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de 
prestações. 

§ 2º Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o 
Juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou da vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes, revogará o benefício executando-se os valores devidos, na forma prevista 
neste Capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada. 

Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada e as obrigações criminais 
forem fixadas cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver 
sendo executada, poderá aquelas poderão ser cobradas mediante desconto na 
remuneração do condenado (artigo 168). 

§ 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento 
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condicional, sem haver resgatado o valor, ou parte dele, referente à multa e/ou às 
obrigações criminais far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo. 

§ 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for 
concedida a suspensão condicional da pena. 

§3º Na hipótese do caput deste artigo, será garantida a satisfação das 
destinações previstas nas alíneas “a” a “d” do art. 29 desta lei, destinado ao menos 
1/4 do produto da remuneração pelo trabalho do preso à satisfação da alínea “a”, que 
se refere às obrigações criminais. 

 

Além das modificações na legislação penal e processual penal, são 

necessárias importantes modificações no ECA992, porquanto o Direito à Prestação 

Jurisdicional da Vítima também deve estar compreendida no contexto da ocorrência 

dos Atos Infracionais. A íntegra das prescrições consta no Anexo 2 da presente Tese 

de Doutorado e aqui é feita a referência àquelas que resultam em alteração 

substancial no Sistema de Justiça Criminal vigente, com relação à ocorrência do Ato 

Infracional, assim considerado a conduta descrita como Crime ou Contravenção 

Penal (art. 103 do ECA).993 

De início, viu-se a necessidade de retirada da hipótese reparatória do rol 

de medidas socioeducativas. Isso porque, enquanto medida socioeducativa, há a 

possibilidade, e não a obrigatoriedade de aplicação, por parte do Juízo competente 

quando diante de um Ato Infracional que causou Danos à Vítima. Assim, verificando 

o Juízo que o adolescente não terá condições de cumprir a medida reparatória, ela 

deixa de ser aplicada. Enquanto medida socioeducativa, os efeitos da Reparação 

não poderiam, também, atingir o patrimônio do responsável pelo Adolescente 

Infrator, porque a medida não permite aos pais do adolescente a Reparação dos 

Danos. 

Em consonância com as prescrições no CPP, que objetivam o 

remodelamento do Sistema de Justiça Criminal para que ocorra não apenas a 

apuração do ilícito e de sua autoria, mas, também, dos Danos dele decorrentes e 

                                            
992BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 jun. 
2019. 
993BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 27 jun. 
2019. 
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das Obrigações Criminais, prescreve-se para o ECA alterações muito semelhantes 

consistentes na observância dessa apuração por parte da Autoridade Policial e do 

Ministério Público, inclusive em atenção ao prescrito Direito Fundamental da Vítima, 

de seus herdeiros e/ou dependentes, à oitiva por parte das Autoridades 

responsáveis pela elucidação e posterior julgamento do Crime. 

Prescreve-se agora o Dever de a Autoridade Judicial aplicar a Obrigação 

Infracional, que consiste na Reparação e/ou Indenização decorrente do Ato 

Infracional causador de Danos, inclusive com a aplicação de responsabilidade 

subsidiária por parte dos responsáveis pelo Adolescente Infrator. A partir disso, 

também se viu a necessidade de prescrições, aqui em destaque, que oportunizem 

uma maior participação processual dos responsáveis pelo Adolescente Infrator. 

Capítulo IV 
Das Medidas Socioeducativas e das Obrigações Infracionais 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; (REVOGADO) 
[...] 
Art. 112-A. Em se tratando de ato infracional que cause dano, deverá 

a autoridade competente, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, 
determinar que o adolescente restitua a coisa, repare e/ou indenize à vítima, 
seus herdeiros e/ou dependentes, na proporcionalidade de seus bens ou 
rendas. 

§ 1º O responsável pelo adolescente responderá de forma subsidiária 
pelo disposto neste artigo, caso este não disponha de meios suficientes para 
cumprir as obrigações infracionais.  

[...] 
Art. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou 

regime de semi-liberdade será feita: 
I - ao adolescente e ao seu defensor; 
II - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, 

sem prejuízo do defensor. 
§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na 

pessoa do defensor. 
§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este 

manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. 
§ 3º A vítima será comunicada dos atos processuais relativos ao 

início e término do cumprimento da medida de internação e à designação de 
data para audiência, e intimada sobre a sentença e respectivos acórdãos que a 
mantenha ou modifique. 

§ 4º Havendo fixação de obrigações infracionais, deverão ser 
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intimados os responsáveis pelo infrator e, em sendo caso, os herdeiros e/ou 
dependentes da vítima. 
 

Na continuidade, para que os Direitos Fundamentais de Reparação e/ou 

Indenização no ECA possam ser igualmente concretizados, tornou-se necessária a 

inserção de uma seção própria na Lei 12.594/2012,994 no mesmo título que dispõe 

sobre a execução das medidas socioeducativas, destinada à regulamentação da 

execução das Obrigações Infracionais, os Deveres do Adolescente Infrator e, 

subsidiariamente, de seus responsáveis, na Reparação e/ou Indenização dos Danos 

decorrentes do Ato Infracional, em favor da Vítima, seus herdeiros e/ou 

dependentes.995 

Prescreve-se, na seção criada, Normas similares às previstas na LEP, 

residindo o grande diferencial no art. 50-E, que determina o direcionamento da 

execução em desfavor do responsável do adolescente, caso inexitosas as tentativas 

de execução contra ele (Anexo 2). 

As prescrições realizadas são essenciais. Elas fecham o ciclo de 

alterações no Direito Penal e no Direito Processual Penal, que objetivam, diante do 

fenômeno criminal, a conferência de Justiça, em Igualdade e Proporcionalidade, 

para todos por parte da Ordem Jurídica vigente. Serve, de igual modo, para 

concretizar na legislação a tarefa precípua do Estado de realização do Bem Comum 

e, consequentemente, preservar o Valor Supremo da Dignidade Humana. 

Representam o início de um necessário e importante debate a ser travado no Estado 

Brasileiro em prol da Vítima. 

 

 

                                            
994BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a 
adolescente que pratique ato infracional; e altera as Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 
1993, os Decretos-Leis nºs 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso em: 03 jul. 2019. 
995 Conceito Operacional por composição da Doutoranda 
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3.3.2 A Previdência Social e a Assistência Social  

Conforme proposto, a contextualização normativo-constitucional da 

Vítima, por meio da previsão dos seus Direitos Fundamentais, irradia efeitos sobre 

toda a Ordem Jurídica e, além das adequações legislativas na esfera do Sistema de 

Justiça Criminal, a legislação infraconstitucional que regula os sistemas da 

Previdência Social e da Assistência Social também merece a prescrição de 

alterações.  

Trata-se de um sugestivo início que encontra, na legislação, possibilidade 

de sua inserção e atribui condições de concretização aos propostos Direitos 

Fundamentais da Vítima, visto que não há a pretensão de se esgotar as 

necessidades de alterações legislativas nesse sentido. 

Vislumbra-se, pois, a necessária contextualização normativa da Vítima no 

que concerne à percepção dos benefícios previdenciários que já se encontram ao 

seu alcance em decorrência da condição de segurada e, ainda, a criação do Auxílio-

Indenizatório. Isto para que o segurado da Previdência Social, quando vitimado pela 

ocorrência de um Crime, além de fazer jus ao auxílio-doença e eventual 

aposentadoria por invalidez, também faça jus às prestações indenizatórias 

decorrentes da redução de sua capacidade laborativa, independente de período de 

carência. 

Para tanto, a proposta de alteração recai sobre vários dispositivos da Lei 

nº 8.213/1991,996 conforme consta no Anexo 3 da presente Tese de Doutorado. 

Destacam-se, portanto, os dispositivos cuja alteração possui relevância substancial 

para a concretização da prescrição do Direito sob o Paradigma inclusivo da Vítima, 

que dizem respeito: 1) à inclusão dos eventos decorrentes de Vitimização Criminal 

na cobertura do regime geral de Previdência Social; 2) à transformação do auxílio-

acidente em Auxílio-Indenizatório; 3) a juntada da Comunicação de Ocorrência 

Policial (COC), um formulário que declara a comunicação de ocorrência do Crime, 

expedida pela Autoridade Policial,997 como requisito necessário para a concessão de 

                                            
996 BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: 
Legislação. Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. 
Acesso em: 17 abr. 2019. 
997Conceito Operacional por composição da Doutoranda.  
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benefícios; 4) à previsão de que independerá de carência, também, a concessão do 

Auxílio-Indenizatório e dos benefícios decorrentes de incapacidade ocasionada por 

Crime; 5) ao Dever do Estado ajuizar Ação Regressiva contra os responsáveis 

também nos casos decorrentes de eventos de Vitimização Criminal; e 6) à 

delimitação da competência da Justiça Estadual para apreciação dos litígios e 

medidas cautelares relativos a Vitimização Criminal, assim como já ocorre com 

relação aos litígios referentes a acidentes de trabalho. 

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

 
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. 

TÍTULO III 
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Capítulo II 
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 

SEÇÃO I 
Das Espécies de Prestações 

[...] 
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes 

prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho e de 
vitimização criminal, expressas em benefícios e serviços: 

I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo  de contribuição;  
d) aposentadoria especial; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-família; 
g) salário-maternidade; 
h) auxílio-indenizatório. 
[...] § 1o  Somente poderão beneficiar-se do auxílio-indenizatório os segurados 

incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei.998       
[...] Art. 24.  Por vitimização criminal se entende o processo que provoca à 

parte passiva do crime lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou 
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

§ 1º Equiparam-se também à vitimização criminal, para efeitos desta Lei, a 
ocorrência de crime que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído 
diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade 
para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. 

Art. 25.  A juntada da Comunicação de Ocorrência Criminal - COC, expedida 

                                            
998 Não poderão se beneficiar do referido benefício os contribuintes individuais, conhecidos como 
“autônomo”.  
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pela autoridade policial, constitui requisito necessário para a concessão de qualquer 
benefício previdenciário decorrente de vitimização criminal, salvo quando houver 
omissão injustificada da autoridade policial em fornecê-la, e a ocorrência do crime 
puder ser confirmada por outros meios. 

 
SEÇÃO II 

Das Períodos de Carência 

[...] Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-indenizatório;  

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e, ainda, decorrente 
de incapacidade ocasionada por vitimização criminal, bem como nos casos de segurado 
que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções 
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, 
atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, 
mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam 
tratamento particularizado;    

TÍTULO III 
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Capítulo II 
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 

Seção VIII 
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações 

Art. 120.  A Previdência Social ajuizará ação regressiva, perante a Justiça 
Federal, contra os responsáveis nos casos de: 

I - negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho 
indicadas para a proteção individual e coletiva; 

II - eventos de vitimização criminal. 
Art. 121.  O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência 

dos casos previstos nos incisos I e II do caput do art. 120 desta Lei  não  exclui 
a  responsabilidade  civil da empresa, no caso do inciso I, ou do agente 
ofensor,  no  caso  do  inciso  II.  

 
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho e de 
vitimização criminal, serão apreciados: 

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as 
regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e 

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o 
procedimento comum, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela 
prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, por meio de Comunicação de 
Acidente do Trabalho – CAT ou Comunicação de Ocorrência Criminal – COC. 

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é 
isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. 
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Com relação à Assistência Social, propõe-se a modificação de alguns 

dispositivos existentes na Lei nº 8.742/1993999, a Lei de Organização da Assistência 

Social (LOAS), conforme consta no Anexo 3 da presente Tese de Doutorado. 

Destacam-se aquelas realizadas para: 1) incluir a Vítima e seus dependentes ao 

alcance da proteção da Assistência Social; 2) contemplar a Vítima com o Benefício 

de Prestação Continuada; 3) estabelecer os critérios para a concessão e revisão do 

BPCV; 4) incluir a hipótese de concessão do BPCV ao dependente financeiro da 

Vítima, no caso de morte desta; 5) prever a Obrigação de a Assistência Social 

ajuizar Ação Regressiva perante a Justiça Federal contra o responsável nos casos 

de eventos de Vitimização Criminal; e 6) incluir a Vítima ao alcance dos programas 

de Assistência Social. 

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. 
 
 
 
 

Dispõe sobre a organização da Assistência Social 
e dá outras providências. 

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CAPÍTULO I 

Das Definições e dos Objetivos 

Art. 2o  A assistência social tem por objetivos:           

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente: 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e às 
vítimas de crimes e/ou seus dependentes; 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; e 

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência, ao idoso e à pessoa com incapacidade laborativa temporária ou 
permanente e total ou parcial, em razão de ter sido vítima de crime, que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

CAPÍTULO IV 
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social 

SEÇÃO I 
Do Benefício de Prestação Continuada 

                                            
999BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência 
Social e dá outras providências. Portal da Presidência da República do Brasil: Legislação. 
Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso 
em: 26 jun. 2019. 
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Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 
mensal à pessoa com deficiência, ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e à 
pessoa com incapacidade laborativa temporária ou permanente e total ou parcial, em 
razão de ter sido vítima de crime, que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

[...] § 2o  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada: 
I - considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

II - considera-se vítima de crime a parte passiva do ilícito penal, e que sofre 
um dano injusto dele decorrente.  

§ 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência, 
idosa ou vítima de crime a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo. 

[...] § 6-Aº  A concessão do benefício de prestação continuada à vítima 
(BPCV) ficará sujeita: 

I - à avaliação da incapacidade laborativa temporária ou permanente e total 
ou parcial, realizada por médicos peritos do Instituto Nacional de Seguro Social – 
INSS; 

II - à juntada da Comunicação de Ocorrência Criminal – COC, salvo quando 
houver omissão injustificada da autoridade policial em fornecê-la, e a ocorrência da 
crime puder ser confirmada por outros meios; 

[...] 
Art. 21-B Sem prejuízo das disposições previstas nos artigos anteriores, a 

vítima de crime em gozo do benefício de prestação continuada está obrigada, sob 
pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo do Instituto 
Nacional de Seguro Social - INSS, processo de reabilitação profissional por ela 
prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 
transfusão de sangue, que são facultativos. 

§ 1º Em se tratando de concessão de benefício decorrente de incapacidade 
definitiva para o trabalho, a sua revisão deverá ser realizada a cada 2 (dois) anos, 
contados da data de seu início, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento 
da incapacidade. 

§ 2º Em se tratando de concessão de benefício decorrente de incapacidade 
temporária para o trabalho, deverá ser estabelecido prazo suficiente para 
recuperação, sem prejuízo de que, findo o prazo estipulado, seja realizada nova 
perícia médica, a requerimento do beneficiário, caso o prazo estipulado se revele 
insuficiente.  

§ 3o  A vítima de crime que não tenha retornado à atividade estará isenta 
dos exames de que tratam os parágrafos anteriores deste artigo: 

I - após completar 55 (cinquenta e cinco) anos ou mais de idade e quando 
decorridos quinze anos da data da concessão deste benefício; ou 

II - após completar 60 (sessenta) anos de idade. 
§ 4o  A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos 

do periciado no Sistema Único de Saúde (SUS), desde que haja a prévia anuência do 
periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. 

§ 5o  É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia 
médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu 
deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade 
imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, nos termos do regulamento. 
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Art. 21-C. O Benefício de Prestação Continuada à Vítima (BPCV)será 
concedido aos dependentes financeiros desta por ocasião do seu óbito. 

§ 1º Entende-se como dependente financeiro da vítima de crime o menor de 
21 (vinte e um) anos que não possua outros meios de manter sua própria 
subsistência.  

§ 2º O dependente financeiro da vítima de crime em gozo do benefício de 
prestação continuada está obrigado, sob pena de cancelamento do benefício, a 
comprovar semestralmente perante a assistência social a continuidade das condições 
que deram origem ao benefício. 

§ 3º Tratando-se de dependente financeiro maior de 18 (dezoito) anos e 
menor de 21 (vinte e um) anos, com capacidade laborativa, cessará automaticamente 
o benefício depois de transcorrido o prazo improrrogável de 06 (seis) meses, contado 
da data do óbito da vítima de crime. 

Art. 21-D. O Poder Público ajuizará, perante a Justiça Federal, ação 
regressiva em desfavor de quem deu causa à concessão do Benefício de Prestação 
Continuada à Vítima (BPCV). 

 
SEÇÃO IV 

Dos Programas de Assistência Social 
Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 

§ 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos 
Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, 
com prioridade para a inserção profissional e social. 

§ 2o  Os programas voltados para o idoso, à vítima de crime e a integração da 
pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação 
continuada estabelecido no art. 20 desta Lei. 
 

As alterações nas leis penais infraconstitucionais são cruciais porque 

objetivam concretizar a proposta elevatória da Vítima ao status de Sujeito de Direitos 

Fundamentais, como forma de preservação da Dignidade Humana. As resoluções 

aqui propostas implicam, de forma determinante, na formação de uma Ordem 

Jurídica que concretiza a Justiça não só em relação ao Agente Ofensor, que 

responderá pela integralidade de suas ações, mas também em relação à Vítima, 

que, utilizando-se de uma única via processual, terá acesso à Justiça e ao Direito 

Fundamental sagrado e consagrado da resposta, na forma de Prestação 

Jurisdicional. 

Todo esse cenário, contextualizado em ações propositivas nesta Tese de 

Doutorado, na medida de sua concretização, tornará perceptível a presença do 

Estado por parte de todos os envolvidos na dinâmica do Crime e por toda a 

Sociedade, afinal, a Justiça é um Direito de Todos.
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CONCLUSÕES 

O Direito nasce e renasce com a percepção da Realidade Social, em 

atenção sensível ao Fato Social e a ele conferindo seu devido Valor, pela prescrição 

da Ciência Jurídica, buscando a concretização da Justiça. 

No Estado Brasileiro, durante a vigência do Código de Processo Criminal 

de Primeira Instância de 1832, havia nítido Interesse Público no instituto da 

Reparação de Danos, já que o valor provável do Dano sofrido estava instituído como 

elemento da denúncia e da queixa. Essa disposição conferia à Vítima seu lugar de 

importância na Persecução Criminal, em conjunto com a pretensão punitiva corpórea 

de responsabilidade do Estado. 

A independência das ações civil e criminal foi estabelecida em 1841 e, 

desde então, o caráter dessa pretensão reparatória da Vítima passou a ter 

conotação estritamente privada, revelando a ausência de Consciência Jurídica para 

a importância deste Tema, que está diretamente ligado à Ordem e à Defesa Social, 

as quais, juntas, compõem a finalidade essencial do Estado: a consecução do Bem 

Comum.  

O Crime, então, foi confiscado da Vítima, que passou à posição 

secundária na Persecução Criminal. 

Das parcas inserções legislativas em favor da Vítima desde aquela época, 

destaca-se a alteração ocorrida em 2008, quando a pretensão obrigacional foi 

possibilitada ao se permitir o estabelecimento de um valor mínimo pelo Juízo 

Criminal. Contudo, não houve disponibilização instrumental para a consecução 

desse Direito, persistindo o caráter privado no interesse reparatório. Foi uma 

tentativa tímida e ineficiente de realocar a Vítima a uma posição mais justa na 

Persecução Criminal. 

A presente Tese foi desenvolvida sob o entendimento de que a 

manutenção da Defesa Social requer a Responsabilidade Integral do Agente 

Ofensor, a qual envolve a pena e os Deveres de Reparação e/ou Indenização dos 

Danos decorrentes do Crime. Argumenta-se que a primeira consequência do Crime, 

a Pena, possui foco no passado e no estabelecimento do culpado; as Obrigações 
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Criminais, a segunda consequência, por sua vez, põe o foco no futuro, para as 

realizações a partir daquele ato. 

Suscitou-se, em atenção à problemática traçada, a hipótese investigativa 

sobre a Obrigação de Indenizar os Danos, como efeito da condenação criminal, e a 

possibilidade de fixação do valor mínimo reparatório conferir, ou não, efetividade ao 

título judicial visando à proteção da Dignidade da Vítima e o objetivo de consecução 

do Bem Comum. Por conseguinte, verificou-se que, sem a previsão normativa de 

instrumentos adequados para o Empoderamento da Vítima, por meio do Estado, na 

defesa da Reparação e/ou Indenização dos Danos, dificulta-se, por vezes, a própria 

formação do título judicial. Este, quando alcançado pelo esforço da Vítima e pela 

utilização de Princípios Constitucionais a todos estendidos, confere a ela a tarefa de 

percorrer um novo caminho processual perante o Juízo Cível para a satisfação de 

sua pretensão, incrementando o processo de Vitimização.  

A primeira conclusão é a de que os Direitos que hoje possibilitam a 

Reparação e/ou Indenização não conferem a efetiva proteção da Dignidade Humana 

da Vítima e não refletem a busca do Estado pela concretização do Bem Comum.  

Suscitou-se, também, como hipótese investigativa, a questão do lugar 

conferido à Vítima no Sistema de Justiça Criminal por parte da Ordem Jurídica 

vigente. E, como a Vítima não é Empoderada na Persecução Criminal, porque esta 

visa somente à satisfação da pretensão punitiva da Pena, concluiu-se que ela ocupa 

lugar secundário, como elemento de prova, que pode apenas acompanhar os atos 

processuais e ser cientificada de algumas decisões com relação ao Agente Ofensor.  

Como consequência desse Sistema de Justiça Criminal que relega a 

Vítima a um segundo plano, percebeu-se a escassez de estudos com relação à 

Vitimização, que poderiam contribuir para a prevenção da Criminalidade, por meio 

de dados coletados com finalidade científica.   

Sem a noção exata da realidade brasileira no que diz respeito à 

quantidade de Vítimas e aos Custos da Vitimização, inexistem efetivas Políticas 

Públicas de amparo e orientação a elas ou mesmo alterações legislativas pontuais. 

Além do mais, as escassas pesquisas já evidenciam que os Danos experimentados 
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pela Vítima ultrapassam a esfera material, repercutindo sobre a sua ordem física, 

mental, estética e moral. 

O Brasil é um dos membros fundadores da Organização das Nações 

Unidas desde 24 de outubro de 1945 e, por isso, compromissado com a 

concretização das declarações emanadas por aquela organização. Todavia, 

percebe-se que pouco, ou quase nada, fez para materializar na Ordem Jurídica a 

Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas de Criminalidade 

e de Abuso de Poder e nem para alcançar os objetivos prescritos pela Agenda 2030, 

em específico o objetivo de garantir o acesso à Justiça para todos. 

O Estado não assume a sua responsabilidade em normatizar os Direitos 

da Vítima de Reparação e/ou Indenização de Danos com sua devida 

instrumentalização. As próprias nomenclaturas, Indenização no CP e Reparação no 

CPP, sequer uniformizam a compreensão sobre o alcance dos almejados Direitos. E, 

ao analisar a posição da Vítima na CRFB/88 e seus reflexos na Ordem Jurídica, 

houve a constatação da sua presença em apenas duas oportunidades e, em ambas, 

as referências são circunstanciais, não em razão da própria Vítima. Essa parca 

referência constitucional se iguala, para fins da presente Tese de Doutorado, à 

inexistência de inserção da Vítima na seara constitucional, ao nada, e demonstra 

que não há a sua Igualdade em relação ao Agente Ofensor na CRFB/1988. 

Concluiu-se que à Vítima não é conferida a Justiça diante da ocorrência 

do Crime e que o Estado Brasileiro, também por isso, não cumpre a 

responsabilidade de realização do Bem Comum e de proteção da Dignidade 

Humana da Vítima, já que desprovida da condição de Sujeito de Direitos. 

Com a Pesquisa na Tese sobre os Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais, e a sua interligação com a Dignidade Humana, foi composta, então, 

a Categoria Dignidade Humana Plena da Vítima para representar a plena 

materialização da Dignidade Humana sob as perspectivas externa e interna da 

pessoa que sofre as consequências danosas que decorrem do Crime.1000  

 

                                            
1000Conceito Operacional composto pela Doutoranda, baseado no Conceito Operacional de Dignidade 
Humana Plena, adequando-a às perspectivas externa e interna da Dignidade Humana da Vítima. 
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O Crime é um Fato Social que requer a ampliação das lentes do Cientista 

Jurídico para contemplação das demandas de todas as pessoas por ele envolvidas 

na prescrição do Direito. Por isso que, partindo-se do compromisso de prescrever o 

aperfeiçoamento do Direito a fim de contribuir para a consecução da Justiça, a 

proposta foi iniciada por meio de explanação acerca da tarefa do Cientista Jurídico 

de encarar a complexidade da Ciência que opera e de transformar a Realidade 

Social. O desenvolvimento foi traçado, então, sob a adoção de um novo Paradigma 

inclusivo da Vítima na CRFB/1988. 

Contemplando a fundamentação jurídica pertinente para justificar a 

responsabilidade do Estado na criação de Direitos Fundamentais em prol da Vítima, 

bem como a sua posterior implementação, proteção e promoção, criou-se a nova 

Categoria Responsabilidade Estatal Protetiva. Com vistas ao cumprimento dessa 

responsabilidade, concluiu-se pela necessidade de adoção, por parte do Estado 

Brasileiro, de um Sistema Híbrido, a ser inserido na CRFB/1988, com atribuição de 

competência processual mista para o processamento, julgamento e execução das 

Ações Criminais que contenham as pretensões penal e obrigacional no mesmo 

procedimento. 

A partir disso, o maior destaque foi para a defesa do estabelecimento do 

Direito Fundamental da Vítima à Prestação Jurisdicional. A Vítima de Crime terá 

Direito à resposta aos seus Direitos e deverá ser ouvida pessoalmente pelas 

autoridades do Sistema de Justiça Criminal. 

 Com as alterações propostas, passará a figurar como parte interessada 

na Persecução Criminal Integral, a qual contempla juntamente com a apuração do 

Crime e da sua autoria, também, a apuração dos Danos e a fixação das Obrigações 

Criminais, consistentes nos Deveres Fundamentais do Agente Ofensor de 

Reparação e/ou Indenização dos Danos decorrentes do Crime, em favor da Vítima. 

A Sociedade paga a conta do Crime por meio da carga tributária, o que 

confere ao Estado o Dever de exercer o Direito de Regresso em decorrência dos 

atendimentos extraordinários ocasionados pelo Crime nos Sistemas de Saúde, 

Previdência e Assistência Social. Essa é uma proposta para alteração constitucional 
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em decorrência da reformulação do Sistema de Justiça Criminal, e da nova 

Responsabilidade Integral do Agente Ofensor.  

Como a concretização da Dignidade Humana Plena da Vítima não 

depende apenas das novas estruturas no Sistema de Justiça Criminal, foi proposta 

proteção constitucional específica para a Previdência Social e Assistência Social, 

com a inclusão da situação de Vitimização como fundamento para a natureza das 

prestações estatais, elevando os Direitos da Vítima nesses sistemas ao status de 

Direitos Fundamentais.  

Para a Previdência Social, a regulamentação infraconstitucional propõe o 

Auxílio-Indenizatório em decorrência da redução da capacidade laborativa, 

estendendo-se os demais benefícios existentes à Vítima de Crime, como a 

aposentadoria, por exemplo. Quanto ao benefício de natureza assistencial, a 

proposta é de criação do Benefício de Prestação Continuada à Vítima (BPCV), 

para a pessoa hipossuficiente, não segurada da Previdência Social, com 

incapacidade laborativa em razão de ter sido Vítima de Crime ou, eventualmente, ao 

seu dependente financeiro, por ocasião do óbito da Vítima. 

Na esteira dos efeitos irradiantes da Dignidade Humana Plena da 

Vítima, demonstrou-se, por fim, a possibilidade jurídica de (re)formulação de um 

Sistema de Justiça Criminal adequado ao novo Paradigma inclusivo da Vítima. E, o 

Garantismo Penal Integral, com novo olhar de expansão para além das 

circunstâncias que envolvem o Agente Ofensor, buscando a contemplação da 

Sociedade e da Vítima, dá suporte à (re)organização procedimental a partir dos 

Direitos Fundamentais da Vítima na Ordem Jurídica. 

A construção das propostas demonstra que é possível a elevação da 

Vítima ao status de Sujeito de Direitos Fundamentais, como instrumento de proteção 

da Dignidade Humana e de concretização da Justiça diante da ocorrência do Crime 

no Estado Brasileiro.  

Espera-se que esta Pesquisa provoque debates e reflexões na Sociedade 

a partir da estimulação dos Cientistas Jurídicos e dos operadores do Direito, na 

medida em que é tarefa de todos a contribuição para a construção de uma Ordem 

Jurídica justa. 
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O Estado possui a Responsabilidade Protetiva inerente aos seus objetivos 

finalísticos quanto à promoção e proteção do Bem Comum, Dever reivindicado por 

essa Categoria que busca a clareza e a efetividade de seus Direitos, clamando que 

a lacuna legislativa constitucional seja suprida e a lesividade desse abandono seja 

corrigida com Dignidade pela Dignidade porque a Justiça é um Direito de Todos.
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ANEXO 1 

QUADRO PRESCRITIVO DE ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988 

Redação atual Prescrição de Emenda Constitucional 
 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 
 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS 
 
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: 
 
[...]  
 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser, 
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e 
contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido; 
 
[...] 

 
TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS 

 
CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 

 
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: 
 
[...] 
 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, sendo que, podendo a obrigação 
de reparar o dano as obrigações criminais 
consistentes na reparação e/ou indenização 
do dano, fixadas pelo Juízo responsável pela 
apuração do crime e da sua autoria e a 
decretação do perdimento de bens poderão ser, 
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e 
contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido; 
 
[...] 
 
LXXIX - são direitos da vítima de crime, seus 
herdeiros e/ou dependentes:  
 
a) a prestação jurisdicional com relação ao 
crime do qual foi vítima; 
 
b) sua oitiva diretamente pelas autoridades 
responsáveis pela persecução criminal 
integral; 
 
c) a reparação e/ou indenização em razão dos 
danos decorrentes do crime, diretamente do 
agente ofensor, promovidas pelo Estado, na 
forma da lei; 
 
d) o benefício de natureza previdenciária ou 
assistencial, nos termos da lei.  
 

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 
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CAPÍTULO III 

DO PODER JUDICIÁRIO 
 

SEÇÃO IV 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E 

DOS JUÍZES FEDERAIS 
 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 
julgar: 
 
I - as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, 
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
 

 
CAPÍTULO III 

DO PODER JUDICIÁRIO 
 

SEÇÃO IV 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E 

DOS JUÍZES FEDERAIS 
 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 
julgar: 
 
I - as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, 
as de acidentes de trabalho, as de natureza 
previdenciária decorrentes de eventos de 
vitimização criminal e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
 

 
TÍTULO VIII 

DA ORDEM SOCIAL 
 

CAPÍTULO II 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
SEÇÃO IV 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Art. 203. A assistência social será prestada a 
quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice; 
 
II - o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; 
 
III - a promoção da integração ao mercado de 
trabalho; 
 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-la provida 

 
TÍTULO VIII 

DA ORDEM SOCIAL 
 

CAPÍTULO II 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
SEÇÃO IV 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Art. 203. A assistência social será prestada a 
quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência, à velhice e à vítima de crime 
e/ou seus dependentes; 
 
II - o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; 
 
III - a promoção da integração ao mercado de 
trabalho; 
 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência, e ao 
idoso e à pessoa com incapacidade laborativa 
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por sua família, conforme dispuser a lei. 
 

temporária ou permanente e total ou parcial, 
em razão de ter sido vítima de crime, que 
comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei. 
 

 
TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
GERAIS 

 
Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e 
condições em que o Poder Público dará 
assistência aos herdeiros e dependentes 
carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, 
sem prejuízo da responsabilidade civil do autor 
do ilícito. 
 

 
TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
GERAIS 

 
Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e 
condições em que o Poder Público dará 
assistência às vítimas de crime, aos seus 
herdeiros e dependentes carentes, de pessoas 
vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do autor do ilícito 
responsabilidade obrigacional do autor do 
crime. 
 
Parágrafo único. O Poder Público, 
responsável pelos atendimentos nos sistemas 
de saúde, previdência e assistência social às 
vítimas de crime, seus herdeiros e/ou 
dependentes, deverá exercer o direito de 
regresso em desfavor de quem deu causa ao 
dano.  
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ANEXO 2 

QUADRO PRESCRITIVO DE ALTERAÇÕES NO DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
1940 (CÓDIGO PENAL)  

Redação atual Prescrição de alterações legislativas 
 

TÍTULO V 
DAS PENAS 

 
CAPÍTULO I 

DAS ESPÉCIES DE PENA 
 

SEÇÃO II 
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 

 
Conversão das penas restritivas de direitos 

 
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no 
artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e 
dos arts. 46, 47 e 48.  
  
§ 1o A prestação pecuniária consiste no 
pagamento em dinheiro à vítima, a seus 
dependentes ou a entidade pública ou privada 
com destinação social, de importância fixada pelo 
juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem 
superior a 360 (trezentos e sessenta) salários 
mínimos. O valor pago será deduzido do 
montante de eventual condenação em ação de 
reparação civil, se coincidentes os beneficiários.  
 
§ 2o No caso do parágrafo anterior, se houver 
aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária 
pode consistir em prestação de outra natureza. 
 
§ 3o A perda de bens e valores pertencentes aos 
condenados dar-se-á, ressalvada a legislação 
especial, em favor do Fundo Penitenciário 
Nacional, e seu valor terá como teto – o que for 
maior – o montante do prejuízo causado ou do 
provento obtido pelo agente ou por terceiro, em 
consequência da prática do crime. 
 

 
TÍTULO V 

DAS PENAS 
 

CAPÍTULO I 
DAS ESPÉCIES DE PENA 

 
SEÇÃO II 

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 
 

Conversão das penas restritivas de direitos 
 
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no 
artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e 
dos arts. 46, 47 e 48.   
 
§ 1o A prestação pecuniária consiste no 
pagamento em dinheiro à vítima, a seus 
dependentes ou a entidade pública ou privada 
com destinação social, de importância fixada pelo 
juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem 
superior a 360 (trezentos e sessenta) salários 
mínimos. O valor pago será deduzido do 
montante de eventual condenação em ação de 
reparação civil, se coincidentes os beneficiários.  
  
§ 2o No caso do parágrafo anterior, se houver 
aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária 
pode consistir em prestação de outra natureza. 
 
§ 3o Ressalvada a garantia executória da 
vítima, seus herdeiros e/ou dependentes e o 
disposto em legislação especial, a perda de 
bens e valores pertencentes aos condenados 
dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em 
favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu 
valor terá como teto – o que for maior – o 
montante do prejuízo causado ou do provento 
obtido pelo agente ou por terceiro, em 
consequência da prática do crime.  
 

 
TÍTULO V 

DAS PENAS 
 

CAPÍTULO VI 
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

 
Efeitos genéricos e específicos  

 
 Art. 91 - São efeitos da condenação:   
 
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano 
causado pelo crime;  

 
TÍTULO V 

DAS PENAS 
 

CAPÍTULO VI 
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

 
Efeitos genéricos e específicos  

 
Art. 91 - São efeitos da condenação: 
 
I - tornar certa a obrigação de reparar e/ou 
indenizar o dano causado pelo crime, observado 
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II - a perda em favor da União, ressalvado o 
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:  
 
[...] 
 

que: 
 
c) o inimputável ou semi-imputável 
garantirá a execução e/ou indenização pelos 
danos causados, declarados em sentença, na 
proporcionalidade de seus bens ou rendas, 
sem prejuízo de sua manutenção pessoal; 
 
d) a responsabilidade pela reparação 
e/ou indenização quanto aos atos ilícitos do 
inimputável ou semi-imputável recairá sobre 
seus responsáveis de forma subisidiária, sem 
prejuízo da manutenção pessoal destes. 
 
II - a perda em favor da União, ressalvado o 
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:  
 
[...] 
 

 
TÍTULO V 

DAS PENAS 
 

CAPÍTULO VII 
DA REABILITAÇÃO 

 
Reabilitação 

 
Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, 
decorridos 2 (dois) anos do dia em que for 
extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar 
sua execução, computando-se o período de 
prova da suspensão e o do livramento 
condicional, se não sobrevier revogação, desde 
que o condenado:   
  
I - tenha tido domicílio no País no prazo acima 
referido;  
 
II - tenha dado, durante esse tempo, 
demonstração efetiva e constante de bom 
comportamento público e privado; 
  
III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime 
ou demonstre a absoluta impossibilidade de o 
fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento 
que comprove a renúncia da vítima ou novação 
da dívida. 
  
Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá 
ser requerida, a qualquer tempo, desde que o 
pedido seja instruído com novos elementos 
comprobatórios dos requisitos necessários. 
  

 
TÍTULO V 

DAS PENAS 
 

CAPÍTULO VII 
DA REABILITAÇÃO 

 
Reabilitação 

 
Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, 
decorridos 2 (dois) anos do dia em que for 
extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar 
sua execução, computando-se o período de 
prova da suspensão e o do livramento 
condicional, se não sobrevier revogação, desde 
que o condenado:   
  
I - tenha tido domicílio no País no prazo acima 
referido;  
 
II - tenha dado, durante esse tempo, 
demonstração efetiva e constante de bom 
comportamento público e privado; 
 
III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime 
ou demonstre a absoluta impossibilidade de o 
fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento 
que comprove a renúncia da vítima ou novação 
da dívida.  
 
Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá 
ser requerida, a qualquer tempo, desde que o 
pedido seja instruído com novos elementos 
comprobatórios dos requisitos necessários. 
 

 
 

TÍTULO VIII 
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

 
Extinção da punibilidade 

 
 

TÍTULO VIII 
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

 
Extinção da punibilidade 
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Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: 
  
I - pela morte do agente; 
 
II - pela anistia, graça ou indulto; 
 
III - pela retroatividade de lei que não mais 
considera o fato como criminoso; 
 
IV - pela prescrição, decadência ou perempção; 
 
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo 
perdão aceito, nos crimes de ação privada; 
 
VI - pela retratação do agente, nos casos em que 
a lei a admite; 
 
VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
 
VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
 
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em 
lei. 
 

 

 
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: 
  
I - pela morte do agente; 
 
II - pela anistia, graça ou indulto; 
 
III - pela retroatividade de lei que não mais 
considera o fato como criminoso; 
 
IV - pela prescrição, decadência ou perempção; 
 
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo 
perdão aceito, nos crimes de ação privada; 
 
VI - pela retratação do agente, nos casos em que 
a lei a admite; 
 
VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
 
VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
 
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em 
lei. 
 
§ 1º A extinção da punibilidade não alcança o 
direito de reparação e/ou indenização da 
vítima, seus herdeiros e/ou dependentes, com 
exceção do inciso III.  
 
§ 2º Na hipótese do inciso III, nada obsta 
eventual reconhecimento do direito de 
reparação e/ou indenização decorrente de 
ilícito civil perante o juízo cível.  
 

 

QUADRO PRESCRITIVO DE ALTERAÇÕES NO DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 
1941 (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) 

Redação atual Prescrição de alterações legislativas 
 

TÍTULO II 
DO INQUÉRITO POLICIAL 

 
Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas 
autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fim a 
apuração das infrações penais e da sua autoria.  
 
[...] 
 
Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito 
policial será iniciado: 
 
I - de ofício; 
 
II - mediante requisição da autoridade judiciária 
ou do Ministério Público, ou a requerimento do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para 

 
TÍTULO II 

DO INQUÉRITO POLICIAL 
  
Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas 
autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fim a 
apuração das infrações penais, dos respectivos 
danos, e da sua autoria. 
 
[...] 
 
Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito 
policial será iniciado: 
 
I - de ofício; 
 
II - mediante requisição da autoridade judiciária 
ou do Ministério Público, ou a requerimento do 
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representá-lo. 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática 
da infração penal, a autoridade policial deverá: 
 
[...] 
 
IV - ouvir o ofendido;  
 
[...] 
 
Art. 13.  Incumbirá ainda à autoridade policial: 
 
[...]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo. 
 
[...] 
 
§ 6º - qualquer das formas de provocação 
para instauração do inquérito policial deverá 
conter, além das disposições do § 1º, a 
narração dos danos decorrentes do crime, 
sem prejuízo de complementação posterior. 
 
Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática 
da infração penal, a autoridade policial deverá:  
 
[...] 
 
IV - ouvir a vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes; 
 
[...] 
 
XI - identificar a extensão, ao menos 
preliminar, dos danos e elementos que 
possam nortear os pedidos das obrigações 
criminais. 
 
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial: 
 
[...] 
 
V - fornecer a Comunicação de Ocorrência 
Criminal – COC à vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes, para subsidiar processos 
administrativos e/ou judiciais; 
 
VI - encaminhar à Previdência Social e à 
Assistência Social a Comunicação de 
Ocorrência Criminal - COC até o primeiro dia 
útil seguinte à confirmação do fato ilícito. 
 

 
TÍTULO III 

DA AÇÃO PENAL 
 

Art. 24.  Nos crimes de ação pública, esta será 
promovida por denúncia do Ministério Público, 
mas dependerá, quando a lei o exigir, de 
requisição do Ministro da Justiça, ou de 
representação do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 
 
[...] 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO III 

DA AÇÃO PENAL 
 

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será 
promovida por denúncia do Ministério Público, 
mas dependerá, quando a lei o exigir, de 
requisição do Ministro da Justiça, ou de 
representação do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 
 
[...] 
 
§ 3º O Ministério Público procederá à oitiva da 
vítima, seus herdeiros e/ou dependentes, com 
relação aos fatos e pedidos das obrigações 
criminais, oportunizando a apresentação de 
elementos para instrução desses pedidos.  
 
§ 4º A vítima, seus herdeiros e/ou 
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Art. 39.  O direito de representação poderá ser 
exercido, pessoalmente ou por procurador com 
poderes especiais, mediante declaração, escrita 
ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério 
Público, ou à autoridade policial. 
 
[...] 
 
§ 2o  A representação conterá todas as 
informações que possam servir à apuração do 
fato e da autoria. 
 
[...] 
 
Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a 
exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou 
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-
lo, a classificação do crime e, quando necessário, 
o rol das testemunhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 50.  A renúncia expressa constará de 
declaração assinada pelo ofendido, por seu 
representante legal ou procurador com poderes 
especiais. 
 
Parágrafo único.  A renúncia do representante 
legal do menor que houver completado 18 
(dezoito) anos não privará este do direito de 
queixa, nem a renúncia do último excluirá o 
direito do primeiro. 

dependentes poderão, se insatisfeitos com os 
pedidos das obrigações criminais, 
habilitarem-se como assistente de acusação, 
ou ajuizarem ação complementar obrigacional 
perante o mesmo juízo criminal. 
 
Art. 39.  O direito de representação poderá ser 
exercido, pessoalmente ou por procurador com 
poderes especiais, mediante declaração, escrita 
ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério 
Público, ou à autoridade policial. 
 
[...] 
 
§ 2o  A representação conterá todas as 
informações que possam servir à apuração do 
fato, da autoria e dos danos. 
 
[...] 
 
Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a 
exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias e danos dele decorrentes, a 
qualificação do acusado ou esclarecimentos 
pelos quais se possa identificá-lo, a classificação 
do crime, os pedidos das obrigações criminais 
e, quando necessário, o rol das testemunhas. 
 
§ 1º Entendem-se como obrigações criminais 
as reparações e/ou indenizações decorrentes 
do crime em favor da vítima, seus herdeiros 
e/ou dependentes.  
 
§ 2º Os pedidos das obrigações criminais 
ficam condicionados à prévia manifestação de 
vontade da vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes.  
 
Art. 50.  A renúncia expressa constará de 
declaração assinada pelo ofendido, por seu 
representante legal ou procurador com poderes 
especiais.  
 
§1º A renúncia do representante legal do menor 
que houver completado 18 (dezoito) anos não 
privará este do direito de queixa, nem a renúncia 
do último excluirá o direito do primeiro. 
 
§2º A renúncia ao exercício do direito de 
queixa não se estenderá aos direitos 
obrigacionais criminais, podendo haver o 
exercício desses direitos no mesmo juízo 
criminal competente. 
 
[...] 

 
 

TÍTULO IV 
DA AÇÃO CIVIL 

 

 
TÍTULO IV 

DA AÇÃO COMPLEMENTAR OBRIGACIONAL 
CRIMINAL 
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Art. 63.  Transitada em julgado a sentença 
condenatória, poderão promover-lhe a execução, 
no juízo cível, para o efeito da reparação do 
dano, o ofendido, seu representante legal ou 
seus herdeiros. 
 
Parágrafo único. Transitada em julgado a 
sentença condenatória, a execução poderá ser 
efetuada pelo valor fixado do inciso iv do caput 
do art. 387 deste código sem prejuízo da 
liquidação para a apuração do dano efetivamente 
sofrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 64.  Sem prejuízo do disposto no artigo 
anterior, a ação para ressarcimento do dano 
poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor 
do crime e, se for caso, contra o responsável 
civil.  
 
 
 
 
 
 
Art. 65.  Faz coisa julgada no cível a sentença 
penal que reconhecer ter sido o ato praticado em 
estado de necessidade, em legítima defesa, em 
estrito cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito. 
 
Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no 
juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta 
quando não tiver sido, categoricamente, 
reconhecida a inexistência material do fato. 
 
Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura 
da ação civil: 
 
I - o despacho de arquivamento do inquérito ou 
das peças de informação; 
 
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; 
 
III - a sentença absolutória que decidir que o fato 
imputado não constitui crime. 
 
 
 

 
Art. 63. Transitada em julgado a sentença 
condenatória, poderão promover-lhe a execução, 
no juízo competente pela execução penal, 
para os efeitos das obrigações criminais, 
sucessivamente o Ministério Público, o 
ofendido, seu representante legal, seus herdeiros 
e/ou dependentes. 
 
§ 1º A competência para a execução da 
sentença condenatória pelo Ministério Público 
independe do estado de pobreza da pessoa 
ou de seu requerimento. 
 
Parágrafo único. § 2º Transitada em julgado a 
sentença condenatória, a execução poderá ser 
efetuada pelo valor fixado do inciso iv do caput 
do art. 387 deste código sem prejuízo da 
liquidação para a apuração do dano efetivamente 
sofrido. 
 
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo 
anterior, torna-se prevento para o 
processamento da ação complementar 
obrigacional o juízo responsável pela 
apuração do ato ilícito. 
 
Parágrafo único.  Intentada a ação penal, o 
juiz da ação civil poderá suspender o curso 
desta, até o julgamento definitivo daquela. 
(REVOGADO) 
 
Art. 65.  Faz coisa julgada no cível a sentença 
penal que reconhecer ter sido o ato praticado em 
estado de necessidade, em legítima defesa, em 
estrito cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito. 
 
Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória 
no juízo criminal, a ação civil poderá ser 
proposta quando não tiver sido, 
categoricamente, reconhecida a inexistência 
material do fato. (REVOGADO) 
 
Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura 
da ação complementar obrigacional: 
 
I - o despacho de arquivamento do inquérito ou 
das peças de informação; 
 
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; 
 
III – a sentença absolutória que decidir que o 
fato imputado não constitui crime. 
(REVOGADO). 
 
Parágrafo único. A sentença absolutória que 
decidir que o fato imputado não constitui 
crime, que não reconhecer categoricamente a 
inexistência material do fato, ou nos casos do 
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Art. 68.  Quando o titular do direito à reparação 
do dano for pobre (art. 32, §§ 1o e 2o), a 
execução da sentença condenatória (art. 63) ou a 
ação civil (art. 64) será promovida, a seu 
requerimento, pelo Ministério Público. 
 
 

art. 107, inciso III, do Código Penal, não 
impedirá a propositura da ação reparatória 
e/ou indenizatória decorrente de ilícito civil 
perante o juízo cível.  
 
Art. 68.  Quando o titular do direito à 
reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1o e 
2o), a execução da sentença condenatória (art. 
63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a 
seu requerimento, pelo Ministério Público. 
(REVOGADO) 
 

 
TÍTULO VIII 

DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO 
ACUSADO E DEFENSOR, 

DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA 
JUSTIÇA 

 
CAPÍTULO IV 

DOS ASSISTENTES 
 

Art. 271.  Ao assistente será permitido propor 
meios de prova, requerer perguntas às 
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, 
participar do debate oral e arrazoar os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, ou por ele 
próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598. 
 
§ 1o  O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá 
acerca da realização das provas propostas pelo 
assistente. 
 
§ 2o  O processo prosseguirá independentemente 
de nova intimação do assistente, quando este, 
intimado, deixar de comparecer a qualquer dos 
atos da instrução ou do julgamento, sem motivo 
de força maior devidamente comprovado. 

 

 
TÍTULO VIII 

DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO 
ACUSADO E DEFENSOR, 

DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA 
JUSTIÇA 

 
CAPÍTULO IV 

DOS ASSISTENTES 
 

Art. 271.  Ao assistente será permitido propor 
meios de prova, requerer perguntas às 
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, 
participar do debate oral e arrazoar os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, ou por ele 
próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598. 
 
§ 1o  O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá 
acerca da realização das provas propostas pelo 
assistente. 
 
§ 2o  O processo prosseguirá independentemente 
de nova intimação do assistente, quando este, 
intimado, deixar de comparecer a qualquer dos 
atos da instrução ou do julgamento, sem motivo 
de força maior devidamente comprovado. 
 
§ 3º O assistente de acusação é parte legítima 
para interposição de recurso visando à 
reforma da sentença quanto às obrigações 
criminais.  
 

 
 TÍTULO IX 

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E 
DA LIBERDADE PROVISÓRIA 

 
CAPÍTULO II 

DA PRISÃO EM FLAGRANTE 
 

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade 
competente, ouvirá esta o condutor e colherá, 
desde logo, sua assinatura, entregando a este 
cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em 
seguida, procederá à oitiva das testemunhas que 
o acompanharem e ao interrogatório do acusado 
sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após 
cada oitiva suas respectivas assinaturas, 

 
 TÍTULO IX 

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E 
DA LIBERDADE PROVISÓRIA 

 
CAPÍTULO II 

DA PRISÃO EM FLAGRANTE 
 

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade 
competente, ouvirá esta o condutor e colherá, 
desde logo, sua assinatura, entregando a este 
cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em 
seguida, procederá à oitiva das testemunhas que 
o acompanharem e ao interrogatório do acusado 
sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após 
cada oitiva suas respectivas assinaturas, 
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lavrando, a autoridade, afinal, o auto. 
 
[...] 
 
§ 4o  Da lavratura do auto de prisão em flagrante 
deverá constar a informação sobre a existência 
de filhos, respectivas idades e se possuem 
alguma deficiência e o nome e o contato de 
eventual responsável pelos cuidados dos filhos, 
indicado pela pessoa presa.  
 

lavrando, a autoridade, afinal, o auto. 
 
[...] 
 
§ 4o  Da lavratura do auto de prisão em flagrante 
deverá constar a informação sobre a existência 
de filhos, respectivas idades e se possuem 
alguma deficiência e o nome e o contato de 
eventual responsável pelos cuidados dos filhos, 
indicado pela pessoa presa.  
 
§ 5º O auto de prisão em flagrante deverá 
também conter a identificação, ao menos 
preliminar, dos danos e elementos que 
possam nortear os pedidos das obrigações 
criminais.  
 

 
TÍTULO XII 

DA SENTENÇA 
 

Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença 
condenatória: 
 
[...] 
 
IV - fixará valor mínimo para reparação dos 
danos causados pela infração, considerando os 
prejuízos sofridos pelo ofendido; 
[...] 

 

LIVRO II 

DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE 

TÍTULO I 

DO PROCESSO COMUM 

CAPÍTULO I 

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL 

[...] 
Art. 400.  Na audiência de instrução e 
julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de 
declarações do ofendido, à inquirição das 
testemunhas arroladas pela acusação e pela 
defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto 
no art. 222 deste Código, bem como aos 
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 
reconhecimento de pessoas e coisas, 
interrogando-se, em seguida, o acusado.      

 

 
TÍTULO XII 

DA SENTENÇA 
 

Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença 
condenatória: 
 
[...] 
 
IV - fixará valor mínimo para os pedidos das 
obrigações criminais.  
 
[...] 

 

LIVRO II 

DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE 

TÍTULO I 

DO PROCESSO COMUM 

CAPÍTULO I 

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL 

[...] 
Art. 400.  Na audiência de instrução e 
julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de 
declarações do ofendido, seus herdeiros e/ou 
dependentes quando estes forem os titulares 
dos pedidos das obrigações criminais, à 
inquirição das testemunhas arroladas pela 
acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado 
o disposto no art. 222 deste Código, bem como 
aos esclarecimentos dos peritos, às acareações 
e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 
interrogando-se, em seguida, o acusado.      
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QUADRO PRESCRITIVO DE ALTERAÇÕES NA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 (LEI DE 

EXECUÇÃO PENAL) 
Redação atual Prescrição de alterações legislativas 

 
CAPÍTULO III 
Do Trabalho 

 
SEÇÃO I 

Disposições Gerais 
 
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, 
mediante prévia tabela, não podendo ser inferior 
a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. 
 
§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho 
deverá atender: 
 
a) à indenização dos danos causados pelo crime, 
desde que determinados judicialmente e não 
reparados por outros meios; 
 
b) à assistência à família; 
 
c) a pequenas despesas pessoais; 
 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas 
realizadas com a manutenção do condenado, em 
proporção a ser fixada e sem prejuízo da 
destinação prevista nas letras anteriores. 
 

 
CAPÍTULO III 
Do Trabalho 

 
SEÇÃO I 

Disposições Gerais 
 
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, 
mediante prévia tabela, não podendo ser inferior 
a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. 
 
§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho 
deverá atender: 
 
a) à indenização às obrigações criminais dos 
danos causados pelo crime, desde que 
determinados determinadas judicialmente e 
não reparados satisfeitas por outros meios;  
 
b) à assistência à família; 
 
c) a pequenas despesas pessoais; 
 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas 
realizadas com a manutenção do condenado, em 
proporção a ser fixada e sem prejuízo da 
destinação prevista nas letras anteriores. 
 

   
TÍTULO V 

Da Execução das Penas em Espécie 
 

CAPÍTULO IV 
Da Pena de Multa 

 
Art. 164. Extraída certidão da sentença 
condenatória com trânsito em julgado, que valerá 
como título executivo judicial, o Ministério Público 
requererá, em autos apartados, a citação do 
condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, 
pagar o valor da multa ou nomear bens à 
penhora. 
 
§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da 
multa, ou o depósito da respectiva importância, 
proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos 
bastem para garantir a execução. 
 
§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior 
execução seguirão o que dispuser a lei 
processual civil. 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO V 

Da Execução das Penas em Espécie e das 
Obrigações Criminais 

 
CAPÍTULO IV 

Da Pena de Multa e das Obrigações Criminais 
 

Art. 164. Extraída certidão da sentença 
condenatória com trânsito em julgado, que valerá 
como título executivo judicial, o Ministério Público 
requererá, em autos apartados, a citação do 
condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, 
pagar o valor da multa devido ou nomear bens à 
penhora. 
 
§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da 
multa do valor executado, ou o depósito da 
respectiva importância, proceder-se-á à penhora 
de tantos bens quantos bastem para garantir a 
execução, com atribuição de prioridade para a 
satisfação das obrigações criminais. 
 
§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior 
execução, seguirão o que dispuser a lei 
processual civil, inclusive no que diz respeito 
ao protesto, à negativação do nome do 
devedor, à hipoteca judiciária, à averbação da 
execução e às demais medidas indutivas, 
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Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os 
autos apartados serão remetidos ao Juízo Cível 
para prosseguimento. 
 
Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, 
dar-se-á prosseguimento nos termos do § 2º do 
artigo 164, desta Lei. 
 
Art. 167. A execução da pena de multa será 
suspensa quando sobrevier ao condenado 
doença mental (artigo 52 do Código Penal). 
 
Art. 168. O Juiz poderá determinar que a 
cobrança da multa se efetue mediante desconto 
no vencimento ou salário do condenado, nas 
hipóteses do artigo 50, § 1º, do Código Penal, 
observando-se o seguinte: 
 
I - o limite máximo do desconto mensal será o da 
quarta parte da remuneração e o mínimo o de um 
décimo; 
 
II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz 
a quem de direito; 
 
III - o responsável pelo desconto será intimado a 
recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, 
a importância determinada. 
 
 
 
 
 
 
Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o 
artigo 164 desta Lei, poderá o condenado 
requerer ao Juiz o pagamento da multa em 
prestações mensais, iguais e sucessivas. 
 
§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar 
diligências para verificar a real situação 
econômica do condenado e, ouvido o Ministério 
Público, fixará o número de prestações. 
 
§ 2º Se o condenado for impontual ou se 
melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público, revogará 
o benefício executando-se a multa, na forma 
prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na 
execução já iniciada. 
 
 
 
 
Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada 
cumulativamente com pena privativa da 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 
necessárias para assegurar o cumprimento da 
ordem judicial. 
 
Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, 
os autos apartados serão remetidos ao Juízo 
Cível para prosseguimento. (REVOGADO) 
 
Art. 166. Recaindo a penhora em bem imóvel ou 
em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos 
termos do § 2º do artigo 164, desta Lei. 
 
Art. 167. A execução da pena de multa será 
suspensa quando sobrevier ao condenado 
doença mental (artigo 52 do Código Penal). 
 
Art. 168. O Juiz poderá determinar que a 
cobrança da multa, nas hipóteses do artigo 50, § 
1º, do Código Penal, e das obrigações 
criminais se efetue mediante desconto no 
vencimento ou salário do condenado, observado 
o seguinte: 
 
I - o limite máximo do desconto mensal será o da 
quarta parte da remuneração e o mínimo o de um 
décimo; 
 
II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz 
a quem de direito; 
 
III - o responsável pelo desconto será intimado a 
recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, 
a importância determinada. 
 
Parágrafo único. A satisfação das obrigações 
criminais terá prioridade sobre a pena de 
multa. 
 
Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o 
artigo 164 desta Lei, poderá o condenado 
requerer ao Juiz o pagamento da multa e das 
obrigações criminais em prestações mensais, 
iguais e sucessivas. 
 
§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar 
diligências para verificar a real situação 
econômica do condenado e, ouvido o Ministério 
Público, fixará o número de prestações. 
 
§ 2º Se o condenado for impontual ou se 
melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público ou da 
vítima, seus herdeiros e/ou dependentes, 
revogará o benefício executando-se os valores 
devidos, na forma prevista neste Capítulo, ou 
prosseguindo-se na execução já iniciada. 
 
Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada e 
as obrigações criminais forem fixadas 
cumulativamente com pena privativa da 



 
     334 
 
liberdade, enquanto esta estiver sendo 
executada, poderá aquela ser cobrada mediante 
desconto na remuneração do condenado (artigo 
168). 
 
§ 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de 
liberdade ou obtiver livramento condicional, sem 
haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos 
termos deste Capítulo. 
 
§ 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior 
aos casos em que for concedida a suspensão 
condicional da pena. 
 

liberdade, enquanto esta estiver sendo 
executada, poderá aquelas poderão ser 
cobradas mediante desconto na remuneração do 
condenado (artigo 168). 
 
§ 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de 
liberdade ou obtiver livramento condicional, sem 
haver resgatado o valor, ou parte dele, 
referente à multa e/ou às obrigações 
criminais, far-se-á a cobrança nos termos deste 
Capítulo. 
 
§ 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior 
aos casos em que for concedida a suspensão 
condicional da pena. 
 
§3º Na hipótese do caput deste artigo, será 
garantida a satisfação das destinações 
previstas nas alíneas “a” a “d” do art. 29 
desta lei, destinado ao menos 1/4 do produto 
da remuneração pelo trabalho do preso à 
satisfação da alínea “a”, que se refere às 
obrigações criminais.  
 

 

QUADRO PRESCRITIVO DE ALTERAÇÕES NA LEI   Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCÊNTE) 

Redação atual Prescrição de alterações legislativas 
 

Capítulo IV 
Das Medidas Sócio-Educativas 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente as seguintes medidas: 
 
I - advertência; 
 
II - obrigação de reparar o dano; 
 
III - prestação de serviços à comunidade; 
 
IV - liberdade assistida; 
 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a 
VI. 
 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em 
conta a sua capacidade de cumpri-la, as 
circunstâncias e a gravidade da infração. 
 

 
Capítulo IV 

Das Medidas Socioeducativas e das 
Obrigações Infracionais 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente as seguintes medidas: 
 
I - advertência; 
 
II - obrigação de reparar o dano; (REVOGADO) 
 
III - prestação de serviços à comunidade; 
 
IV - liberdade assistida; 
 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a 
VI. 
 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em 
conta a sua capacidade de cumpri-la, as 
circunstâncias e a gravidade da infração. 
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§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, 
será admitida a prestação de trabalho forçado. 
 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou 
deficiência mental receberão tratamento 
individual e especializado, em local adequado às 
suas condições. 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos 
incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência 
de provas suficientes da autoria e da 
materialidade da infração, ressalvada a hipótese 
de remissão, nos termos do art. 127. 
 
Parágrafo único. A advertência poderá ser 
aplicada sempre que houver prova da 
materialidade e indícios suficientes da autoria. 
 
 
 

 

 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, 
será admitida a prestação de trabalho forçado. 
 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou 
deficiência mental receberão tratamento 
individual e especializado, em local adequado às 
suas condições. 
 
Art. 112-A. Em se tratando de ato infracional 
que cause dano, deverá a autoridade 
competente, sem prejuízo do disposto no 
artigo anterior, determinar que o adolescente 
restitua a coisa, repare e/ou indenize à vítima, 
seus herdeiros e/ou dependentes, na 
proporcionalidade de seus bens ou rendas. 
 
§ 1º O responsável pelo adolescente 
responderá de forma subsidiária pelo 
disposto neste artigo, caso este não disponha 
de meios suficientes para cumprir as 
obrigações infracionais.  
 
[...] 
 
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos 
incisos II a VI do art. 112, e das obrigações 
infracionais, pressupõe a existência de provas 
suficientes da autoria e da materialidade da 
infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos 
termos do art. 127. 
 
Parágrafo único. A advertência poderá ser 
aplicada sempre que houver prova da 
materialidade e indícios suficientes da autoria. 
 

 
Capítulo IV 

Das Medidas Sócio-Educativas 
 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Seção III 

Da Obrigação de Reparar o Dano 
 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com 
reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 
determinar, se for o caso, que o adolescente 
restitua a coisa, promova o ressarcimento do 
dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo 
da vítima. 
 
Parágrafo único. Havendo manifesta 
impossibilidade, a medida poderá ser substituída 
por outra adequada. 
 
 

 
Capítulo IV 

Das Medidas Sócio-Educativas 
 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Seção III 

Da Obrigação de Reparar o Dano 
 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional 
com reflexos patrimoniais, a autoridade 
poderá determinar, se for o caso, que o 
adolescente restitua a coisa, promova o 
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, 
compense o prejuízo da vítima. (REVOGADO) 
 
Parágrafo único. Havendo manifesta 
impossibilidade, a medida poderá ser 
substituída por outra adequada. (REVOGADO) 
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Capítulo V 

Da Remissão 
 

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial 
para apuração de ato infracional, o representante 
do Ministério Público poderá conceder a 
remissão, como forma de exclusão do processo, 
atendendo às circunstâncias e consequências do 
fato, ao contexto social, bem como à 
personalidade do adolescente e sua maior ou 
menor participação no ato infracional. 
 
Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a 
concessão da remissão pela autoridade judiciária 
importará na suspensão ou extinção do processo. 
 
Art. 127. A remissão não implica 
necessariamente o reconhecimento ou 
comprovação da responsabilidade, nem 
prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer 
das medidas previstas em lei, exceto a colocação 
em regime de semi-liberdade e a internação. 
 
 
 
 
 
 
Art. 128. A medida aplicada por força da remissão 
poderá ser revista judicialmente, a qualquer 
tempo, mediante pedido expresso do adolescente 
ou de seu representante legal, ou do Ministério 
Público. 

 

 
Capítulo V 

Da Remissão 
 

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial 
para apuração de ato infracional, o representante 
do Ministério Público poderá conceder a 
remissão, como forma de exclusão do processo, 
atendendo às circunstâncias e consequências do 
fato, ao contexto social, bem como à 
personalidade do adolescente e sua maior ou 
menor participação no ato infracional. 
 
Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a 
concessão da remissão pela autoridade judiciária 
importará na suspensão ou extinção do processo. 
 
Art. 127. A remissão não implica 
necessariamente o reconhecimento ou 
comprovação da responsabilidade, nem 
prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer 
das medidas previstas em lei, exceto a colocação 
em regime de semi-liberdade e a internação. 
 
§ 1º Em se tratando de ato infracional que 
cause dano, deverá ser observado o disposto 
no art. 112-A, e demais normas relativas às 
obrigações infracionais.  
 
Art. 128. A medida aplicada por força da remissão 
poderá ser revista judicialmente, a qualquer 
tempo, mediante pedido expresso do adolescente 
ou de seu representante legal, ou do Ministério 
Público. 
 

 
Capítulo II 

Da Justiça da Infância e da Juventude 
 

Sessão II 
Do Juiz 

 
Art. 148. A Justiça da Infância e da Art. 148. A 
Justiça da Infância e da Juventude é competente 
para: 
 
I - conhecer de representações promovidas pelo 
Ministério Público, para apuração de ato 
infracional atribuído a adolescente, aplicando as 
medidas cabíveis; 
 
[...] 
 

 
Capítulo II 

Da Justiça da Infância e da Juventude 
 

Sessão II 
Do Juiz 

 
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é 
competente para: 
 
I - conhecer de representações promovidas pelo 
Ministério Público, para apuração de ato 
infracional atribuído a adolescente, inclusive 
com relação aos pedidos das obrigações 
infracionais, aplicando as medidas cabíveis; 
 
[...] 

 
 

Capítulo III 
Dos Procedimentos 

 
Seção V 

Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a 

 
Capítulo III 

Dos Procedimentos 
 

Seção V 
Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a 
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Adolescente 
 
Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional 
cometido mediante violência ou grave ameaça a 
pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do 
disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, 
deverá: 
 
I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as 
testemunhas e o adolescente; 
 
II - apreender o produto e os instrumentos da 
infração; 
 
III - requisitar os exames ou perícias necessários 
à comprovação da materialidade e autoria da 
infração. 
 
Parágrafo único. Nas demais hipóteses de 
flagrante, a lavratura do auto poderá ser 
substituída por boletim de ocorrência 
circunstanciada. 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 179. Apresentado o adolescente, o 
representante do Ministério Público, no mesmo 
dia e à vista do auto de apreensão, boletim de 
ocorrência ou relatório policial, devidamente 
autuados pelo cartório judicial e com informação 
sobre os antecedentes do adolescente, 
procederá imediata e informalmente à sua oitiva 
e, em sendo possível, de seus pais ou 
responsável, vítima e testemunhas. 
 
Parágrafo único. Em caso de não apresentação, 
o representante do Ministério Público notificará 
os pais ou responsável para apresentação do 
adolescente, podendo requisitar o concurso das 
polícias civil e militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 180. Adotadas as providências a que alude o 
artigo anterior, o representante do Ministério 
Público poderá: 
 

Adolescente 
 
Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional 
cometido mediante violência ou grave ameaça a 
pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do 
disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, 
deverá: 
 
I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as 
testemunhas, o adolescente; 
 
II - apreender o produto e os instrumentos da 
infração; 
 
III - requisitar os exames ou perícias necessários 
à comprovação da materialidade e autoria da 
infração; 
 
IV - identificar a extensão, ao menos 
preliminar, dos danos e elementos que 
possam nortear os pedidos das obrigações 
infracionais, inclusive sob a oitiva da vítima 
e/ou de seus herdeiros e/ou dependentes.  
 
Parágrafo único. Nas demais hipóteses de 
flagrante, a lavratura do auto poderá ser 
substituída por boletim de ocorrência 
circunstanciada, sem prejuízo do cumprimento 
no disposto no inciso IV.  
 
[...] 
 
Art. 179. Apresentado o adolescente, o 
representante do Ministério Público, no mesmo 
dia e à vista do auto de apreensão, boletim de 
ocorrência ou relatório policial, devidamente 
autuados pelo cartório judicial e com informação 
sobre os antecedentes do adolescente, 
procederá imediata e informalmente à sua oitiva 
e, em sendo possível, de seus pais ou 
responsável, vítima e testemunhas. 
 
Parágrafo único § 1º. Em caso de não 
apresentação, o representante do Ministério 
Público notificará os pais ou responsável para 
apresentação do adolescente, podendo requisitar 
o concurso das polícias civil e militar. 
 
§ 2º O Ministério Público procederá, também, 
à oitiva da vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes, para obtenção de informações 
sobre o caso e para formulação dos pedidos 
das obrigações infracionais, oportunizando a 
apresentação de elementos para instrução 
desses pedidos. 
 
Art. 180. Adotadas as providências a que alude o 
artigo anterior, o representante do Ministério 
Público poderá: 
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I - promover o arquivamento dos autos; 
 
II - conceder a remissão; 
 
III - representar à autoridade judiciária para 
aplicação de medida sócio-educativa. 
 
[...] 
 
 
Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou 
concedida a remissão pelo representante do 
Ministério Público, mediante termo 
fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, 
os autos serão conclusos à autoridade judiciária 
para homologação. 
 
§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, 
a autoridade judiciária determinará, conforme o 
caso, o cumprimento da medida.  
 
Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante 
do Ministério Público não promover o 
arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá 
representação à autoridade judiciária, propondo a 
instauração de procedimento para aplicação da 
medida sócio-educativa que se afigurar a mais 
adequada. 
 
§ 1º A representação será oferecida por petição, 
que conterá o breve resumo dos fatos e a 
classificação do ato infracional e, quando 
necessário, o rol de testemunhas, podendo ser 
deduzida oralmente, em sessão diária instalada 
pela autoridade judiciária. 
 
§ 2º A representação independe de prova pré-
constituída da autoria e materialidade. 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - promover o arquivamento dos autos; 
 
II - conceder a remissão; 
 
III - representar à autoridade judiciária para 
aplicação de medida socioeducativa e das 
obrigações infracionais; 
 
[...] 
 
Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou 
concedida a remissão pelo representante do 
Ministério Público, mediante termo 
fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, 
os autos serão conclusos à autoridade judiciária 
para homologação. 
 
§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, 
a autoridade judiciária determinará, conforme o 
caso, o cumprimento da medida e das 
obrigações infracionais. 
 
Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante 
do Ministério Público não promover o 
arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá 
representação à autoridade judiciária, propondo a 
instauração de procedimento para aplicação da 
medida socioeducativa e das obrigações 
infracionais que se afigurarem mais 
adequadas. 
 
§ 1º A representação será oferecida por petição, 
que conterá o breve resumo dos fatos, a 
classificação do ato infracional e dos danos dele 
decorrentes e, quando necessário, o rol de 
testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, 
em sessão diária instalada pela autoridade 
judiciária. 
 
§ 2º A representação independe de prova pré-
constituída da autoria e materialidade. 
 
§ 3º Entendem-se como obrigações 
infracionais as reparações e/ou indenizações 
decorrentes do ato infracional em favor da 
vítima, seus herdeiros e/ou dependentes.  
 
§ 4º Os pedidos das obrigações infracionais 
ficam condicionados à prévia manifestação de 
vontade da vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes. 
 
§ 5º A vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes poderão, em insatisfeitos com 
os pedidos infracionais, habilitar-se no 
processo, ou ajuizar ação complementar 
obrigacional perante o mesmo juízo. 
 
[...] 
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Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade 
judiciária designará audiência de apresentação 
do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a 
decretação ou manutenção da internação, 
observado o disposto no art. 108 e parágrafo. 
 
§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável 
serão cientificados do teor da representação, e 
notificados a comparecer à audiência, 
acompanhados de advogado. 
 
§ 2º Se os pais ou responsável não forem 
localizados, a autoridade judiciária dará curador 
especial ao adolescente. 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus 
pais ou responsável, a autoridade judiciária 
procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar 
opinião de profissional qualificado. 
 
[...] 
 
 
 
§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de 
medida de internação ou colocação em regime 
de semi-liberdade, a autoridade judiciária, 
verificando que o adolescente não possui 
advogado constituído, nomeará defensor, 
designando, desde logo, audiência em 
continuação, podendo determinar a realização de 
diligências e estudo do caso. 
 
[...] 
 
 
Art. 190. A intimação da sentença que aplicar 
medida de internação ou regime de semi-
liberdade será feita: 
 
I - ao adolescente e ao seu defensor; 
 
II - quando não for encontrado o adolescente, a 
seus pais ou responsável, sem prejuízo do 
defensor. 
 
§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação 
far-se-á unicamente na pessoa do defensor. 
 
§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do 

Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade 
judiciária designará audiência de apresentação 
do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a 
decretação ou manutenção da internação, 
observado o disposto no art. 108 e parágrafo. 
 
§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável 
serão cientificados do teor da representação e 
sobre a possibilidade das obrigações 
infracionais recaírem subsidiariamente sobre 
estes, bem como notificados a comparecer à 
audiência, acompanhados de advogado. 
 
§ 2º A Se os pais ou responsável não forem 
localizados, estes serão cientificados por 
edital e, depois de transcorrido o prazo fixado 
sem manifestação, a autoridade judiciária 
nomeará curador especial ao adolescente. 
 
[...] 
 
Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus 
pais ou responsável, a autoridade judiciária 
procederá à oitiva dos mesmos de todos, 
inclusive com relação aos pedidos das 
obrigações infracionais, podendo solicitar 
opinião de profissional qualificado. 
 
[...] 
 
§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de 
medida de internação ou colocação em regime 
de semi-liberdade, ou havendo pedido de 
obrigações infracionais, a autoridade judiciária, 
verificando que o adolescente não possui 
advogado constituído, nomeará defensor, 
designando, desde logo, audiência em 
continuação, podendo determinar a realização de 
diligências e estudo do caso. 
 
[...] 
 
Art. 190. A intimação da sentença que aplicar 
medida de internação ou regime de semi-
liberdade será feita: 
 
I - ao adolescente e ao seu defensor; 
 
II - quando não for encontrado o adolescente, a 
seus pais ou responsável, sem prejuízo do 
defensor. 
 
§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação 
far-se-á unicamente na pessoa do defensor. 
 
§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do 
adolescente, deverá este manifestar se deseja ou 
não recorrer da sentença. 
 
§ 3º A vítima será comunicada dos atos 
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adolescente, deverá este manifestar se deseja ou 
não recorrer da sentença. 

processuais relativos ao início e término do 
cumprimento da medida de internação e à 
designação de data para audiência, e intimada 
sobre a sentença e respectivos acórdãos que 
a mantenha ou modifique.  
 
§ 4º Havendo fixação de obrigações 
infracionais, deverão ser intimados os 
responsáveis pelo infrator e, em sendo caso, 
os herdeiros e/ou dependentes da vítima.  
 

 
Capítulo IV 

Dos Recursos 
 

Art. 198.  Nos procedimentos afetos à Justiça da 
Infância e da Juventude, inclusive os relativos à 
execução das medidas socioeducativas, adotar-
se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com 
as seguintes adaptações: 
 
I - os recursos serão interpostos 
independentemente de preparo; 
 
II - em todos os recursos, salvo nos embargos de 
declaração, o prazo para o Ministério Público e 
para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; 
  
III - os recursos terão preferência de julgamento e 
dispensarão revisor; 
 
IV - o agravado será intimado para, no prazo de 
cinco dias, oferecer resposta e indicar as peças a 
serem trasladadas;      (Revogado pela Lei nº 
12.010, de 2009)      Vigência 
 
V - será de quarenta e oito horas o prazo para a 
extração, a conferência e o conserto do 
traslado;      (Revogado pela Lei nº 12.010, de 
2009)      Vigência 
 
VI - a apelação será recebida em seu efeito 
devolutivo. Será também conferido efeito 
suspensivo quando interposta contra sentença 
que deferir a adoção por estrangeiro e, a juízo da 
autoridade judiciária, sempre que houver perigo 
de dano irreparável ou de difícil 
reparação;     (Revogado pela Lei nº 12.010, de 
2009)      Vigência 
 
VII - antes de determinar a remessa dos autos à 
superior instância, no caso de apelação, ou do 
instrumento, no caso de agravo, a autoridade 
judiciária proferirá despacho fundamentado, 
mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 
cinco dias; 
 
VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o 
escrivão remeterá os autos ou o instrumento à 

 
Capítulo IV 

Dos Recursos 
 

Art. 198.  Nos procedimentos afetos à Justiça da 
Infância e da Juventude, inclusive os relativos à 
execução das medidas socioeducativas, adotar-
se-á o sistema recursal da Lei n. 13.105, de 16 
de março de 2015 (Código de Processo Civil), 
com as seguintes adaptações: 
 
I - os recursos serão interpostos 
independentemente de preparo; 
 
II - em todos os recursos, salvo nos embargos de 
declaração, o prazo para o Ministério Público, 
para o assistente e a defesa será sempre de 10 
(dez) dias; 
  
III - os recursos terão preferência de julgamento e 
dispensarão revisor; 
 
IV - o agravado será intimado para, no prazo de 
cinco dias, oferecer resposta e indicar as peças a 
serem trasladadas;      (Revogado pela Lei nº 
12.010, de 2009)      Vigência 
 
V - será de quarenta e oito horas o prazo para a 
extração, a conferência e o conserto do 
traslado;      (Revogado pela Lei nº 12.010, de 
2009)      Vigência 
 
VI - a apelação será recebida em seu efeito 
devolutivo. Será também conferido efeito 
suspensivo quando interposta contra sentença 
que deferir a adoção por estrangeiro e, a juízo da 
autoridade judiciária, sempre que houver perigo 
de dano irreparável ou de difícil 
reparação;     (Revogado pela Lei nº 12.010, de 
2009)      Vigência 
 
VII - antes de determinar a remessa dos autos à 
superior instância, no caso de apelação, ou do 
instrumento, no caso de agravo, a autoridade 
judiciária proferirá despacho fundamentado, 
mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 
cinco dias; 
 
VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o 
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superior instância dentro de vinte e quatro horas, 
independentemente de novo pedido do 
recorrente; se a reformar, a remessa dos autos 
dependerá de pedido expresso da parte 
interessada ou do Ministério Público, no prazo de 
cinco dias, contados da intimação. 

 

escrivão remeterá os autos ou o instrumento à 
superior instância dentro de vinte e quatro horas, 
independentemente de novo pedido do 
recorrente; se a reformar, a remessa dos autos 
dependerá de pedido expresso da parte 
interessada ou do Ministério Público, no prazo de 
cinco dias, contados da intimação. 
 
IX - O assistente é parte legítima para 
interposição de recurso visando à reforma da 
sentença quanto às obrigações infracionais. 
 

 
Capítulo V 

Do Ministério Público 
 
Art. 201. Compete ao Ministério Público: 
 
I - conceder remissão como forma de exclusão 
do processo. 
 
II - promover e acompanhar os procedimentos 
relativos às infrações atribuídas a adolescentes; 
 
[...] 

 

 
Capítulo V 

Do Ministério Público 
 
Art. 201. Compete ao Ministério Público: 
 
I - conceder remissão como forma de exclusão 
do processo. 
 
II - promover e acompanhar os procedimentos 
relativos às infrações atribuídas a adolescentes, 
inclusive no que concerne às obrigações 
infracionais, executando-se a sentença 
respectiva, na forma da lei. 
 

 

 

QUADRO PRESCRITIVO DE ALTERAÇÕES NA LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012   
(REGULAMENTA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, ENTRE OUTRAS 

DISPOSIÇÕES) 
Redação atual Proposta de alterações legislativas 

 
TÍTULO II 

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas 
reger-se-á pelos seguintes princípios: 
 
I - legalidade, não podendo o adolescente 
receber tratamento mais gravoso do que o 
conferido ao adulto; 
 
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da 
imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos; 
 
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam 
restaurativas e, sempre que possível, atendam às 
necessidades das vítimas; 
 

 
TÍTULO II 

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS E DAS OBRIGAÇÕES 

INFRACIONAIS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 35. A execução das medidas socioeducativas 
e das obrigações infracionais reger-se-á pelos 
seguintes princípios: 
 
I - legalidade, não podendo o adolescente 
receber tratamento mais gravoso do que o 
conferido ao adulto; 
 
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da 
imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos; 
 
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam 
restaurativas e, sempre que possível, atendam às 
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IV - proporcionalidade em relação à ofensa 
cometida; 
 
V - brevidade da medida em resposta ao ato 
cometido, em especial o respeito ao que dispõe 
o art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente); 
 
VI - individualização, considerando-se a idade, 
capacidades e circunstâncias pessoais do 
adolescente; 
 
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário 
para a realização dos objetivos da medida; 
 
VIII - não discriminação do adolescente, 
notadamente em razão de etnia, gênero, 
nacionalidade, classe social, orientação religiosa, 
política ou sexual, ou associação ou 
pertencimento a qualquer minoria ou status ; e 
 
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários no processo socioeducativo. 

 
 

necessidades das vítimas; 
 
IV - proporcionalidade em relação à ofensa 
cometida; 
 
V - brevidade da medida em resposta ao ato 
cometido, em especial o respeito ao que dispõe 
o art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente); 
 
VI - individualização, considerando-se a idade, 
capacidades e circunstâncias pessoais do 
adolescente; 
 
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário 
para a realização dos objetivos da medida; 
 
VIII - não discriminação do adolescente, 
notadamente em razão de etnia, gênero, 
nacionalidade, classe social, orientação religiosa, 
política ou sexual, ou associação ou 
pertencimento a qualquer minoria ou status ; e 
 
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários no processo socioeducativo; e 
 
Art. 36. A competência para jurisdicionar a 
execução das medidas socioeducativas e 
obrigações infracionais segue o determinado 
pelo art. 146 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
 

 
TÍTULO II 

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS 

 
CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 
 

Art. 36. A competência para jurisdicionar a 
execução das medidas socioeducativas segue o 
determinado pelo art. 146 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
 
 
 
 
 
Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, 
sob pena de nulidade, no procedimento judicial 
de execução de medida socioeducativa, 
asseguradas aos seus membros as prerrogativas 
previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), podendo 
requerer as providências necessárias para 
adequar a execução aos ditames legais e 
regulamentares. 
 

 
TÍTULO II 

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS E DAS OBRIGAÇÕES 

INFRACIONAIS 
 

CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Seção I 

Das medidas socioeducativas 
 

Art. 36. A competência para jurisdicionar a 
execução das medidas socioeducativas segue 
o determinado pelo art. 146 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). (REVOGADO) 
 
Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, 
sob pena de nulidade, no procedimento judicial 
de execução de medida socioeducativa, 
asseguradas aos seus membros as prerrogativas 
previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), podendo 
requerer as providências necessárias para 
adequar a execução aos ditames legais e 
regulamentares. 
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Art. 38. As medidas de proteção, de advertência 
e de reparação do dano, quando aplicadas de 
forma isolada, serão executadas nos próprios 
autos do processo de conhecimento, respeitado o 
disposto nos arts. 143  e 144 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
[...] 
 
 

Art. 38. As medidas de proteção e de 
advertência, e de reparação do dano, quando 
aplicadas de forma isolada, serão executadas 
nos próprios autos do processo de conhecimento, 
respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente). 
 
[...] 
 

  
TÍTULO II 

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS E DAS OBRIGAÇÕES 

INFRACIONAIS 
 

CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Seção II 

Das obrigações infracionais 
 

Art. 48-A. Extraída certidão da sentença com 
trânsito em julgado, que valerá como título 
executivo judicial, o Ministério Público 
requererá, em autos apartados, a citação do 
adolescente para, no prazo de 10 (dez) dias, 
pagar o valor devido ou nomear bens à 
penhora. 
 
§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento do 
valor executado, ou o depósito da respectiva 
importância, proceder-se-á à penhora de 
tantos bens quantos bastem para garantir a 
execução. 
 
§ 2º A nomeação de bens à penhora e a 
posterior execução, seguirão o que dispuser a 
lei processual civil, inclusive no que diz 
respeito ao protesto, à negativação do nome 
do devedor, à hipoteca judiciária, à averbação 
da execução e às demais medidas indutivas, 
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 
necessárias para assegurar o cumprimento da 
ordem judicial. 
 
Art. 48-B. Recaindo a penhora em bem imóvel 
ou em outros bens, a execução seguirá o que 
dispuser a lei processual civil. 
 
Art. 48-C. O Juiz poderá determinar que as 
obrigações infracionais se efetuem mediante 
desconto no vencimento ou salário do 
adolescente, observado o seguinte: 
 
I - o limite máximo do desconto mensal será o 
da quarta parte da remuneração e o mínimo o 
de um décimo; 
 
II - o desconto será feito mediante ordem do 
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Juiz a quem de direito; 
 
III - o responsável pelo desconto será 
intimado a recolher mensalmente, até o dia 
fixado pelo Juiz, a importância determinada. 
 
Art. 48-D. Até o término do prazo a que se 
refere o artigo 48-A desta Lei, poderá o 
adolescente requerer ao Juiz o pagamento 
das obrigações criminais em prestações 
mensais, iguais e sucessivas. 
 
§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá 
determinar diligências para verificar a real 
situação econômica do adolescente e, ouvido 
o Ministério Público, fixará o número de 
prestações. 
 
§ 2º Se o adolescente for impontual ou se 
melhorar de situação econômica, o Juiz, de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público 
ou da vítima, seus herdeiros e/ou 
dependentes, revogará o benefício 
executando-se os valores devidos, na forma 
prevista nesta seção, ou prosseguindo-se na 
execução já iniciada. 
 
Art. 49-E. Quando as obrigações infracionais 
forem fixadas cumulativamente com medida 
socioeducativa de internação, enquanto esta 
estiver sendo executada, aquela poderá ser 
cobrada mediante desconto na remuneração 
do adolescente (artigo 48-C). 
 
§ 1º Se o adolescente cumprir a medida 
socioeducativa de internação sem haver 
resgatado o valor, ou parte dele, referente às 
obrigações infracionais, far-se-á a cobrança 
nos termos desta seção. 
 
Art. 50-E. Restando frustrada a tentativa de 
execução das obrigações infracionais contra 
o adolescente, será ela direcionada aos seus 
responsáveis, seguindo as disposições do 
art. 48-A e seguintes desta seção.  
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ANEXO 3 

QUADRO PRESCRITIVO DE ALTERAÇÕES NA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 
(PREVIDÊNCIA SOCIAL) 

Redação atual Prescrição de alterações legislativas 
 

TÍTULO III 
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 
 

Capítulo I 
DOS BENEFICIÁRIOS 

 
Seção I 

Dos Segurados 
 
Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:       
  
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: 
 
[...] 
 
§ 9o  Não é segurado especial o membro de 
grupo familiar que possuir outra fonte de 
rendimento, exceto se decorrente de:  
 
I – benefício de pensão por morte, auxílio-
acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 
supere o do menor benefício de prestação 
continuada da Previdência Social; 
 
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 
independentemente de contribuições: 
 
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de 
benefício, exceto do auxílio-acidente; 
 
[...] 
 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo I 

DOS BENEFICIÁRIOS 
 

Seção I 
Dos Segurados 

 
Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:       
 
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: 
 
[...] 
 
§ 9o  Não é segurado especial o membro de 
grupo familiar que possuir outra fonte de 
rendimento, exceto se decorrente de:  
 
I – benefício de pensão por morte, auxílio-
indenizatório ou auxílio-reclusão, cujo valor não 
supere o do menor benefício de prestação 
continuada da Previdência Social; 
 
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 
independentemente de contribuições: 
 
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de 
benefício, exceto do auxílio-indenizatório; 
 
[...] 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 
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Capítulo II 
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 

 
Seção I 

Das Espécies de Prestações 
 
Art. 18.  O Regime Geral de Previdência Social 
compreende as seguintes prestações, devidas 
inclusive em razão de eventos decorrentes de 
acidente do trabalho, expressas em benefícios e 
serviços: 
 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo  de contribuição; 
d) aposentadoria especial; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-família; 
g) salário-maternidade; 
h) auxílio-acidente; 
 
[...] 
 
§ 1o  Somente poderão beneficiar-se do auxílio-
acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, 
VI e VII do art. 11 desta Lei.              
   
[...] 
  
 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção I 
Das Espécies de Prestações 

 
Art. 18.  O Regime Geral de Previdência Social 
compreende as seguintes prestações, devidas 
inclusive em razão de eventos decorrentes de 
acidente do trabalho e de vitimização criminal, 
expressas em benefícios e serviços: 
 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo  de contribuição;  
d) aposentadoria especial; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-família; 
g) salário-maternidade; 
h) auxílio-indenizatório; 
 
[...] 
 
§ 1o  Somente poderão beneficiar-se do auxílio-
indenizatório os segurados incluídos nos incisos 
I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei. 
 
[...] 
 
Art. 24.  Por vitimização criminal se entende o 
processo que provoca à parte passiva do 
crime lesão corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade 
para o trabalho. 
 
§ 1º Equiparam-se também à vitimização 
criminal, para efeitos desta Lei, a ocorrência 
de crime que, embora não tenha sido a causa 
única, haja contribuído diretamente para a 
morte do segurado, para a redução ou perda 
da sua capacidade para o trabalho, ou 
produzido lesão que exija atenção médica 
para a sua recuperação. 
 
Art. 25.  A juntada da Comunicação de 
Ocorrência Criminal – COC, expedida pela 
autoridade policial, constitui requisito 
necessário para a concessão de qualquer 
benefício previdenciário decorrente de 
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vitimização criminal, salvo quando houver 
omissão injustificada da autoridade policial 
em fornecê-la, e a ocorrência do crime puder 
ser confirmada por outros meios. 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção II 
Dos Períodos de Carência 

 
Art. 26. Independe de carência a concessão das 
seguintes prestações: 
 
I - pensão por morte, salário-família e auxílio-
acidente;  
 
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 
nos casos de acidente de qualquer natureza ou 
causa e de doença profissional ou do trabalho, 
bem como nos casos de segurado que, após 
filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das 
doenças e afecções especificadas em lista 
elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 
Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) 
anos, de acordo com os critérios de estigma, 
deformação, mutilação, deficiência ou outro fator 
que lhe confira especificidade e gravidade que 
mereçam tratamento particularizado;            
        
III - os benefícios concedidos na forma do inciso I 
do art. 39, aos segurados especiais referidos no 
inciso VII do art. 11 desta Lei; 
 
IV - serviço social; 
 
V - reabilitação profissional. 
 
VI – salário-maternidade para as seguradas 
empregada, trabalhadora avulsa e empregada 
doméstica. 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção II 
Dos Períodos de Carência 

 
Art. 26. Independe de carência a concessão das 
seguintes prestações: 
 
I - pensão por morte, salário-família e auxílio-
indenizatório;  
 
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 
nos casos de acidente de qualquer natureza ou 
causa e de doença profissional ou do trabalho e, 
ainda, decorrente de incapacidade 
ocasionada por vitimização criminal, bem 
como nos casos de segurado que, após filiar-se 
ao RGPS, for acometido de alguma das doenças 
e afecções especificadas em lista elaborada 
pelos Ministérios da Saúde e da Previdência 
Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo 
com os critérios de estigma, deformação, 
mutilação, deficiência ou outro fator que lhe 
confira especificidade e gravidade que mereçam 
tratamento particularizado;            
        
III - os benefícios concedidos na forma do inciso I 
do art. 39, aos segurados especiais referidos no 
inciso VII do art. 11 desta Lei; 
 
IV - serviço social; 
 
V - reabilitação profissional. 
 
VI – salário-maternidade para as seguradas 
empregada, trabalhadora avulsa e empregada 
doméstica. 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção III 
Do Cálculo do Valor dos Benefícios 

 
Subseção I 

Do Salário-de- Benefício 
 
Art. 28. O valor do benefício de prestação 
continuada, inclusive o regido por norma especial 
e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o 
salário-família e o salário-maternidade, será 
calculado com base no salário-de-benefício.  
 
Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente 
integra o salário-de-contribuição, para fins de 
cálculo do salário-de-benefício de qualquer 
aposentadoria, observado, no que couber, o 
disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º.  
 

SOCIAL 
 

Capítulo II 
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 

 
Seção III 

Do Cálculo do Valor dos Benefícios 
 

Subseção I 
Do Salário-de- Benefício 

 
Art. 28. O valor do benefício de prestação 
continuada, inclusive o regido por norma 
especial, o decorrente de acidente do trabalho e 
o de vitimização criminal, exceto o salário-
família e o salário-maternidade, será calculado 
com base no salário-de-benefício. 
 
Art. 31. O valor mensal do auxílio-indenizatório 
integra o salário-de-contribuição, para fins de 
cálculo do salário-de-benefício de qualquer 
aposentadoria, observado, no que couber, o 
disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º.  
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção III 
Do Cálculo do Valor dos Benefícios 

 
Subseção II 

Da Renda Mensal do Benefício 
 
Art. 34.  No cálculo do valor da renda mensal do 
benefício, inclusive o decorrente de acidente do 
trabalho, serão computados:  
 
I - para o segurado empregado, inclusive o 
doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de 
contribuição referentes aos meses de 
contribuições devidas, ainda que não recolhidas 
pela empresa ou pelo empregador doméstico, 
sem prejuízo da respectiva cobrança e da 
aplicação das penalidades cabíveis, observado o 
disposto no § 5o do art. 29-A;  
 
II - para o segurado empregado, inclusive o 
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado 
especial, o valor mensal do auxílio-acidente, 
considerado como salário de contribuição para 
fins de concessão de qualquer aposentadoria, 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção III 
Do Cálculo do Valor dos Benefícios 

 
Subseção II 

Da Renda Mensal do Benefício 
 
Art. 34.  No cálculo do valor da renda mensal do 
benefício, inclusive o decorrente de acidente do 
trabalho e de vitimização criminal, serão 
computados:  
 
I - para o segurado empregado, inclusive o 
doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de 
contribuição referentes aos meses de 
contribuições devidas, ainda que não recolhidas 
pela empresa ou pelo empregador doméstico, 
sem prejuízo da respectiva cobrança e da 
aplicação das penalidades cabíveis, observado o 
disposto no § 5o do art. 29-A;  
 
II - para o segurado empregado, inclusive o 
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado 
especial, o valor mensal do auxílio-
indenizatório, considerado como salário de 
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nos termos do art. 31;  
 
III - para os demais segurados, os salários-de-
contribuição referentes aos meses de 
contribuições efetivamente recolhidas. 
 
Art. 39.  Para os segurados especiais, referidos 
no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica 
garantida a concessão: 
 
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, 
de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de 
pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 
desta Lei, desde que comprovem o exercício de 
atividade rural, ainda que de forma descontínua, 
no período imediatamente anterior ao 
requerimento do benefício, igual ao número de 
meses correspondentes à carência do benefício 
requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 
38-B desta Lei; ou 
 
[...] 
 
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao 
dependente da Previdência Social que, durante o 
ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou 
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-
reclusão. 
 
[...] 
 
 
 

contribuição para fins de concessão de qualquer 
aposentadoria, nos termos do art. 31;  
 
III - para os demais segurados, os salários-de-
contribuição referentes aos meses de 
contribuições efetivamente recolhidas. 
 
Art. 39.  Para os segurados especiais, referidos 
no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica 
garantida a concessão: 
 
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, 
de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de 
pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 
auxílio-indenizatório, conforme disposto no art. 
86 desta Lei, desde que comprovem o exercício 
de atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, no período imediatamente anterior 
ao requerimento do benefício, igual ao número de 
meses correspondentes à carência do benefício 
requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 
38-B desta Lei; ou 
 
[...] 
 
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao 
dependente da Previdência Social que, durante o 
ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-
indenizatório ou aposentadoria, pensão por 
morte ou auxílio-reclusão. 
 
[...] 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção V 
Dos Benefícios 

 
Subseção I 

Da Aposentadoria por Invalidez 
 
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a 
decorrente de acidente do trabalho, consistirá 
numa renda mensal correspondente a 100% 
(cem por cento) do salário-de-benefício, 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção V 
Dos Benefícios 

 
Subseção I 

Da Aposentadoria por Invalidez 
 
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a 
decorrente de acidente do trabalho e de eventos 
de vitimização criminal, consistirá numa renda 
mensal correspondente a 100% (cem por cento) 



 
     350 

 
observado o disposto na Seção III, especialmente 
no art. 33 desta Lei. 
 
§ 2º Quando o acidentado do trabalho estiver em 
gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria 
por invalidez será igual ao do auxílio-doença se 
este, por força de reajustamento, for superior ao 
previsto neste artigo. 

do salário-de-benefício, observado o disposto na 
Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. 
 
§ 2º Quando o acidentado do trabalho ou a 
vítima de crime estiver em gozo de auxílio-
doença, o valor da aposentadoria por invalidez 
será igual ao do auxílio-doença se este, por força 
de reajustamento, for superior ao previsto neste 
artigo. 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção V 
Dos Benefícios 

 
Subseção V 

Do Auxílio-Doença 
 
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente 
de acidente do trabalho, consistirá numa renda 
mensal correspondente a 91% (noventa e um por 
cento) do salário-de-benefício, observado o 
disposto na Seção III, especialmente no art. 33 
desta Lei. 
 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção V 
Dos Benefícios 

 
Subseção V 

Do Auxílio-Doença 
 
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente 
de acidente do trabalho e de eventos de 
vitimização criminal, consistirá numa renda 
mensal correspondente a 91% (noventa e um por 
cento) do salário-de-benefício, observado o 
disposto na Seção III, especialmente no art. 33 
desta Lei. 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção V 
Dos Benefícios 

 
Subseção VIII 

Da Pensão por Morte 
 
[...] 
 
§ 2o-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra 
contida na alínea “a” ou os prazos previstos na 
alínea “c”, ambas do inciso V do § 2o, se o óbito 
do segurado decorrer de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção V 
Dos Benefícios 

 
Subseção VIII 

Da Pensão por Morte 
 
[...] 
 
§ 2o-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra 
contida na alínea “a” ou os prazos previstos na 
alínea “c”, ambas do inciso V do § 2o, se o óbito 
do segurado decorrer de acidente de qualquer 
natureza, de doença profissional ou do trabalho, 
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trabalho, independentemente do recolhimento de 
18 (dezoito) contribuições mensais ou da 
comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou 
de união estável.  
 
[...] 
 

ou de evento de vitimização criminal, 
independentemente do recolhimento de 18 
(dezoito) contribuições mensais ou da 
comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou 
de união estável.  
 
[...] 
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção V 
Dos Benefícios 

 
Subseção XI 

Do Auxílio-Acidente 
 
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 
indenização, ao segurado quando, após 
consolidação das lesões decorrentes de acidente 
de qualquer natureza, resultarem sequelas que 
impliquem redução da capacidade para o 
trabalho que habitualmente exercia. 
 
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a 
cinquenta por cento do salário-de-benefício e 
será devido, observado o disposto no § 5º, até a 
véspera do início de qualquer aposentadoria ou 
até a data do óbito do segurado. 
 
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia 
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 
independentemente de qualquer remuneração ou 
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua 
acumulação com qualquer aposentadoria. 
 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de 
outro benefício, exceto de aposentadoria, 
observado o disposto no § 5º, não prejudicará a 
continuidade do recebimento do auxílio-acidente. 
 
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, 
somente proporcionará a concessão do auxílio-
acidente, quando, além do reconhecimento de 
causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, 
comprovadamente, na redução ou perda da 
capacidade para o trabalho que habitualmente 
exercia.  
 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção V 
Dos Benefícios 

 
Subseção XI 

Do Auxílio-Indenizatório 
 
Art. 86. O auxílio-indenizatório será concedido, 
como indenização, ao segurado quando, após 
consolidação das lesões decorrentes de acidente 
de qualquer natureza ou de eventos de 
vitimização criminal, resultarem sequelas que 
impliquem redução da capacidade para o 
trabalho que habitualmente exercia. 
 
§ 1º O auxílio-indenizatório mensal 
corresponderá a cinquenta por cento do salário-
de-benefício e será devido, observado o disposto 
no § 5º, até a véspera do início de qualquer 
aposentadoria ou até a data do óbito do 
segurado. 
 
§ 2º O auxílio-indenizatório será devido a partir 
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer 
remuneração ou rendimento auferido pelo 
segurado, vedada sua acumulação com 
qualquer aposentadoria. 
 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de 
outro benefício, exceto de aposentadoria, 
observado o disposto no § 5º, não prejudicará a 
continuidade do recebimento do auxílio-
indenizatório.  
 
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, 
somente proporcionará a concessão do auxílio-
indenizatório, quando, além do reconhecimento 
de causalidade entre o trabalho ou o evento 
criminal e a doença, resultar, comprovadamente, 
na redução ou perda da capacidade para o 
trabalho que habitualmente exercia.  
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TÍTULO III 
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 
 

Capítulo II 
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 

 
Seção VIII 

Das Disposições Diversas Relativas às 
Prestações 

 
Art. 120.  A Previdência Social ajuizará ação 
regressiva contra os responsáveis nos casos de: 
 
I - negligência quanto às normas padrão de 
segurança e higiene do trabalho indicadas para a 
proteção individual e coletiva; 
  
II - violência doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006.  
 
Art. 121.  O pagamento de prestações pela 
Previdência Social em decorrência dos casos 
previstos nos incisos I e II do caput do art. 120 
desta Lei  não  exclui a  responsabilidade  civil da 
empresa, no caso do inciso I, ou 
do  responsável  pela  violência  doméstica e 
familiar,  no  caso  do  inciso  II.  
 
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não 
é permitido o recebimento conjunto dos seguintes 
benefícios da Previdência Social: 
 
I - aposentadoria e auxílio-doença; 
 
II - mais de uma aposentadoria;  
 
III - aposentadoria e abono de permanência em 
serviço; 
 
IV - salário-maternidade e auxílio-doença; 
 
V - mais de um auxílio-acidente;  
 
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou 
companheiro, ressalvado o direito de opção pela 
mais vantajosa. 
  
Parágrafo único. É vedado o recebimento 
conjunto do seguro-desemprego com qualquer 

 
TÍTULO III 

DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
 

Seção VIII 
Das Disposições Diversas Relativas às 

Prestações 
 
Art. 120.  A Previdência Social ajuizará ação 
regressiva, perante a Justiça Federal, contra os 
responsáveis nos casos de: 
 
I - negligência quanto às normas padrão de 
segurança e higiene do trabalho indicadas para a 
proteção individual e coletiva; 
  
II - eventos de vitimização criminal. 
 
Art. 121.  O pagamento de prestações pela 
Previdência Social em decorrência dos casos 
previstos nos incisos I e II do caput do art. 120 
desta Lei  não  exclui a  responsabilidade  civil da 
empresa, no caso do inciso I, ou do agente 
ofensor,  no  caso  do  inciso  II.  
 
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não 
é permitido o recebimento conjunto dos seguintes 
benefícios da Previdência Social: 
 
I - aposentadoria e auxílio-doença; 
 
II - mais de uma aposentadoria;  
 
III - aposentadoria e abono de permanência em 
serviço; 
 
IV - salário-maternidade e auxílio-doença; 
 
V - mais de um auxílio-indenizatório; 
 
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou 
companheiro, ressalvado o direito de opção pela 
mais vantajosa. 
  
Parágrafo único. É vedado o recebimento 
conjunto do seguro-desemprego com qualquer 
benefício de prestação continuada da 
Previdência Social, exceto pensão por morte ou 
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benefício de prestação continuada da 
Previdência Social, exceto pensão por morte ou 
auxílio-acidente.  
 

auxílio-indenizatório.  

 
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares 
relativos a acidentes do trabalho serão 
apreciados: 
 
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da 
Previdência Social, segundo as regras e prazos 
aplicáveis às demais prestações, com prioridade 
para conclusão; e 
 
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, 
inclusive durante as férias forenses, mediante 
petição instruída pela prova de efetiva notificação 
do evento à Previdência Social, através de 
Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT. 
 
Parágrafo único. O procedimento judicial de que 
trata o inciso II deste artigo é isento do 
pagamento de quaisquer custas e de verbas 
relativas à sucumbência. 
 

 
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares 
relativos a acidentes do trabalho e de 
vitimização criminal, serão apreciados: 
 
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da 
Previdência Social, segundo as regras e prazos 
aplicáveis às demais prestações, com prioridade 
para conclusão; e 
 
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, segundo o procedimento 
comum, inclusive durante as férias forenses, 
mediante petição instruída pela prova de efetiva 
notificação do evento à Previdência Social, por 
meio de Comunicação de Acidente do Trabalho – 
CAT ou Comunicação de Ocorrência Criminal 
– COC.  
 
Parágrafo único. O procedimento judicial de que 
trata o inciso II deste artigo é isento do 
pagamento de quaisquer custas e de verbas 
relativas à sucumbência. 
 

 

QUADRO PRESCRITIVO DE ALTERAÇÕES NA 
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)  

Redação atual  Prescrição de alterações legislativas 
 

CAPÍTULO I 
Das Definições e dos Objetivos 

 
Art. 2o  A assistência social tem por 
objetivos:           
    
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, 
à redução de danos e à prevenção da incidência 
de riscos, especialmente: 
  
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice; 
  
b) o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes;  
 
c) a promoção da integração ao mercado de 

 
CAPÍTULO I 

Das Definições e dos Objetivos 
 
Art. 2o  A assistência social tem por 
objetivos:           
 
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, 
à redução de danos e à prevenção da incidência 
de riscos, especialmente: 
  
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência, à velhice e às vítimas de crimes 
e/ou seus dependentes; 
  
b) o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes;  
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trabalho;  
 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; e 
 
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família; 
 

 
c) a promoção da integração ao mercado de 
trabalho;  
 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; e 
 
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência, ao 
idoso e à pessoa com incapacidade laborativa 
temporária ou permanente e total ou parcial, 
em razão de ter sido vítima de crime, que 
comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família. 
 

 
CAPÍTULO III 

Da Organização e da Gestão 
 
Art. 6o  A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, 
denominado Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), com os seguintes objetivos: 
 
I - consolidar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a cooperação técnica entre os 
entes federativos que, de modo articulado, 
operam a proteção social não contributiva; 
 
II - integrar a rede pública e privada de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência 
social, na forma do art. 6o-C; 
 
III - estabelecer as responsabilidades dos entes 
federativos na organização, regulação, 
manutenção e expansão das ações de 
assistência social; 
 
IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as 
diversidades regionais e municipais; 
  
V - implementar a gestão do trabalho e a 
educação permanente na assistência social; 
 
VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e 
benefícios; e  
 
VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a 
garantia de direitos. 
 
§ 1o  As ações ofertadas no âmbito do Suas têm 
por objetivo a proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência e à velhice e, como 
base de organização, o território.               
 

 
CAPÍTULO III 

Da Organização e da Gestão 
 
Art. 6o  A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, 
denominado Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), com os seguintes objetivos: 
 
I - consolidar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a cooperação técnica entre os 
entes federativos que, de modo articulado, 
operam a proteção social não contributiva; 
 
II - integrar a rede pública e privada de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência 
social, na forma do art. 6o-C; 
 
III - estabelecer as responsabilidades dos entes 
federativos na organização, regulação, 
manutenção e expansão das ações de 
assistência social; 
 
IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as 
diversidades regionais e municipais; 
  
V - implementar a gestão do trabalho e a 
educação permanente na assistência social; 
 
VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e 
benefícios; e  
 
VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a 
garantia de direitos. 
 
§ 1o  As ações ofertadas no âmbito do Suas têm 
por objetivo a proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência, à velhice e às vítimas 
de crimes e/ou seus dependentes e, como 
base de organização, o território.               
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CAPÍTULO IV 
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas 

e dos Projetos de Assistência Social 
 

SEÇÃO I 
Do Benefício de Prestação Continuada 

 
Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a 
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família.  
 
§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a 
família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 
companheiro, os pais e, na ausência de um 
deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 
menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto. 
  
§ 2o  Para efeito de concessão do benefício de 
prestação continuada, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. 
 
§ 3o  Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa com deficiência ou idosa 
a família cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.  
 
§ 4o  O benefício de que trata este artigo não 
pode ser acumulado pelo beneficiário com 
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou 
de outro regime, salvo os da assistência médica 
e da pensão especial de natureza indenizatória. 
  
§ 5o  A condição de acolhimento em instituições 
de longa permanência não prejudica o direito do 
idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício 
de prestação continuada. 
 
§ 6º  A concessão do benefício ficará sujeita à 
avaliação da deficiência e do grau de 
impedimento de que trata o § 2o, composta por 
avaliação médica e avaliação social realizadas 
por médicos peritos e por assistentes sociais do 
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 
  
§ 7o  Na hipótese de não existirem serviços no 
município de residência do beneficiário, fica 
assegurado, na forma prevista em regulamento, o 
seu encaminhamento ao município mais próximo 

 
CAPÍTULO IV 

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas 
e dos Projetos de Assistência Social 

 
SEÇÃO I 

Do Benefício de Prestação Continuada 
 
Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a 
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência, ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais e à pessoa com 
incapacidade laborativa temporária ou 
permanente e total ou parcial, em razão de ter 
sido vítima de crime, que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família. 
 
§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a 
família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 
companheiro, os pais e, na ausência de um 
deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 
menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto. 
 
§ 2o  Para efeito de concessão do benefício de 
prestação continuada:  
 
I - considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas; 
 
II - considera-se vítima de crime a parte 
passiva do ilícito penal, e que sofre um dano 
injusto dele decorrente. 
 
§ 3o  Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa com deficiência, idosa ou 
vítima de crime a família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. 
 
§ 4o  O benefício de que trata este artigo não 
pode ser acumulado pelo beneficiário com 
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou 
de outro regime, salvo os da assistência médica 
e da pensão especial de natureza indenizatória. 
 
§ 5o  A condição de acolhimento em instituições 
de longa permanência não prejudica o direito do 
idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício 
de prestação continuada. 
 
§ 6º concessão do benefício ficará sujeita à 
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que contar com tal estrutura.  
 
§ 8o  A renda familiar mensal a que se refere o § 
3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu 
representante legal, sujeitando-se aos demais 
procedimentos previstos no regulamento para o 
deferimento do pedido. 
 
§ 9o  Os rendimentos decorrentes de estágio 
supervisionado e de aprendizagem não serão 
computados para os fins de cálculo da renda 
familiar per capita a que se refere o § 3o deste 
artigo.  
 
§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, 
para os fins do § 2o  deste artigo, aquele que 
produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) 
anos.  
 
§ 11.  Para concessão do benefício de que trata 
o caput deste artigo, poderão ser utilizados 
outros elementos probatórios da condição de 
miserabilidade do grupo familiar e da situação de 
vulnerabilidade, conforme regulamento.  
 
§ 12. São requisitos para a concessão, a 
manutenção e a revisão do benefício as 
inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
e no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - Cadastro Único, conforme 
previsto em regulamento. 
 
Art. 21. O benefício de prestação continuada 
deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para 
avaliação da continuidade das condições que lhe 
deram origem.  
 
§ 1º O pagamento do benefício cessa no 
momento em que forem superadas as condições 
referidas no caput, ou em caso de morte do 
beneficiário. 
 
§ 2º O benefício será cancelado quando se 
constatar irregularidade na sua concessão ou 
utilização. 
 
§ 3o  O desenvolvimento das capacidades 
cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas de 
habilitação e reabilitação, entre outras, não 
constituem motivo de suspensão ou cessação do 
benefício da pessoa com deficiência. 
 
§ 4º  A cessação do benefício de prestação 
continuada concedido à pessoa com deficiência 
não impede nova concessão do benefício, desde 

avaliação da deficiência e do grau de 
impedimento de que trata o § 2o, composta por 
avaliação médica e avaliação social realizadas 
por médicos peritos e por assistentes sociais do 
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.          
 
§ 6-Aº concessão do Benefício de Prestação 
Continuada à Vítima (BPCV) ficará sujeita: 
 
I - à avaliação da incapacidade laborativa 
temporária ou permanente e total ou parcial, 
realizada por médicos peritos do Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS;  
 
II - a juntada da Comunicação de Ocorrência 
Criminal – COC, salvo quando houver 
omissão injustificada da autoridade policial 
em fornecê-la, e a ocorrência da crime puder 
ser confirmada por outros meios; 
 
§ 7o  Na hipótese de não existirem serviços no 
município de residência do beneficiário, fica 
assegurado, na forma prevista em regulamento, o 
seu encaminhamento ao município mais próximo 
que contar com tal estrutura.  
 
§ 8o  A renda familiar mensal a que se refere o § 
3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu 
representante legal, sujeitando-se aos demais 
procedimentos previstos no regulamento para o 
deferimento do pedido. 
 
§ 9o  Os rendimentos decorrentes de estágio 
supervisionado e de aprendizagem não serão 
computados para os fins de cálculo da renda 
familiar per capita a que se refere o § 3o deste 
artigo.  
 
§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, 
para os fins do § 2º, inciso I,  deste artigo, 
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 
2 (dois) anos. 
 
§ 11.  Para concessão do benefício de que trata 
o caput deste artigo, poderão ser utilizados 
outros elementos probatórios da condição de 
miserabilidade do grupo familiar e da situação de 
vulnerabilidade, conforme regulamento.  
 
§ 12. São requisitos para a concessão, a 
manutenção e a revisão do benefício as 
inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
e no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - Cadastro Único, conforme 
previsto em regulamento. 
 
Art. 21. O benefício de prestação continuada 
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que atendidos os requisitos definidos em 
regulamento. 
 
Art. 21-A.  O benefício de prestação continuada 
será suspenso pelo órgão concedente quando a 
pessoa com deficiência exercer atividade 
remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual. 
 
§ 1o  Extinta a relação trabalhista ou a atividade 
empreendedora de que trata o caput deste artigo 
e, quando for o caso, encerrado o prazo de 
pagamento do seguro-desemprego e não tendo o 
beneficiário adquirido direito a qualquer benefício 
previdenciário, poderá ser requerida a 
continuidade do pagamento do benefício 
suspenso, sem necessidade de realização de 
perícia médica ou reavaliação da deficiência e do 
grau de incapacidade para esse fim, respeitado o 
período de revisão previsto no caput do art. 21.  
 
§ 2o  A contratação de pessoa com deficiência 
como aprendiz não acarreta a suspensão do 
benefício de prestação continuada, limitado a 2 
(dois) anos o recebimento concomitante da 
remuneração e do benefício.  
 

deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para 
avaliação da continuidade das condições que lhe 
deram origem.  
 
§ 1º O pagamento do benefício cessa no 
momento em que forem superadas as condições 
referidas no caput, ou em caso de morte do 
beneficiário. 
 
§ 2º O benefício será cancelado quando se 
constatar irregularidade na sua concessão ou 
utilização. 
 
§ 3o  O desenvolvimento das capacidades 
cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas de 
habilitação e reabilitação, entre outras, não 
constituem motivo de suspensão ou cessação do 
benefício da pessoa com deficiência. 
 
§ 4º  A cessação do benefício de prestação 
continuada concedido à pessoa com deficiência 
não impede nova concessão do benefício, desde 
que atendidos os requisitos definidos em 
regulamento. 
 
Art. 21-A.  O benefício de prestação continuada 
será suspenso pelo órgão concedente quando a 
pessoa com deficiência ou vítima de crime 
exercer atividade remunerada, inclusive na 
condição de microempreendedor individual. 
 
§ 1o  Extinta a relação trabalhista ou a atividade 
empreendedora da pessoa com deficiência e, 
quando for o caso, encerrado o prazo de 
pagamento do seguro-desemprego e não tendo o 
beneficiário adquirido direito a qualquer benefício 
previdenciário, poderá ser requerida a 
continuidade do pagamento do benefício 
suspenso, sem necessidade de realização de 
perícia médica ou reavaliação da deficiência e do 
grau de incapacidade para esse fim, respeitado o 
período de revisão previsto no caput do art. 21.  
 
§ 2o  A contratação de pessoa com deficiência 
como aprendiz não acarreta a suspensão do 
benefício de prestação continuada, limitado a 2 
(dois) anos o recebimento concomitante da 
remuneração e do benefício. 
 
Art. 21-B. Sem prejuízo das disposições 
previstas nos artigos anteriores, a vítima de 
crime em gozo do benefício de prestação 
continuada está obrigada, sob pena de 
cancelamento do benefício, a submeter-se a 
exame médico a cargo do Instituto Nacional 
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de Seguro Social – INSS, processo de 
reabilitação profissional por ela prescrito e 
custeado, e tratamento dispensado 
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 
transfusão de sangue, que são facultativos. 
 
§ 1º Em se tratando de concessão de 
benefício decorrente de incapacidade 
definitiva para o trabalho, a sua revisão 
deverá ser realizada a cada 2 (dois) anos, 
contados da data de seu início, para avaliar a 
persistência, atenuação ou agravamento da 
incapacidade. 
 
§ 2º Em se tratando de concessão de 
benefício decorrente de incapacidade 
temporária para o trabalho, deverá ser 
estabelecido prazo suficiente para 
recuperação, sem prejuízo de que, findo o 
prazo estipulado, seja realizada nova perícia 
médica, a requerimento do beneficiário, caso 
o prazo estipulado se revele insuficiente. 
 
§ 3o  A vítima de crime que não tenha 
retornado à atividade estará isenta dos 
exames de que tratam os parágrafos 
anteriores deste artigo: 
 
I - após completar 55 (cinquenta e cinco) anos 
ou mais de idade e quando decorridos quinze 
anos da data da concessão deste benefício; 
ou 
 
II - após completar 60 (sessenta anos) de 
idade.  
 
§ 4o  A perícia de que trata este artigo terá 
acesso aos prontuários médicos do periciado 
no Sistema Único de Saúde (SUS), desde que 
haja a prévia anuência do periciado e seja 
garantido o sigilo sobre os dados dele.  
 
§ 5o  É assegurado o atendimento domiciliar e 
hospitalar pela perícia médica e social do 
INSS ao segurado com dificuldades de 
locomoção, quando seu deslocamento, em 
razão de sua limitação funcional e de 
condições de acessibilidade, imponha-lhe 
ônus desproporcional e indevido, nos termos 
do regulamento.  
 
Art. 21-C. O Benefício de Prestação 
Continuada à Vítima (BPCV) será concedido 
aos dependentes financeiros desta por 
ocasião do seu óbito.  
 
§ 1º Entende-se como dependente financeiro 
da vítima de crime o menor de 21 (vinte e um) 
anos que não possua outros meios de manter 
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sua própria subsistência.  
 
§ 2º O dependente financeiro da vítima de 
crime em gozo do benefício de prestação 
continuada está obrigado, sob pena de 
cancelamento do benefício, a comprovar 
semestralmente perante a assistência social a 
continuidade das condições que deram 
origem ao benefício.   
 
§ 3º Tratando-se de dependente financeiro 
maior de 18 (dezoito) anos e menor de 21 
(vinte e um) anos, com capacidade laborativa, 
cessará automaticamente o benefício depois 
de transcorrido o prazo improrrogável de 06 
(seis) meses, contado da data do óbito da 
vítima de crime.   
 
Art. 21-D. O Poder Público ajuizará, perante a 
Justiça Federal, ação regressiva em desfavor 
de quem deu causa à concessão do Benefício 
de Prestação Continuada à Vítima (BPCV).  
 

 
CAPÍTULO IV 

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas 
e dos Projetos de Assistência Social 

 
SEÇÃO IV 

Dos Programas de Assistência Social 
 
Art. 24. Os programas de assistência social 
compreendem ações integradas e 
complementares com objetivos, tempo e área de 
abrangência definidos para qualificar, incentivar e 
melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais. 
 
§ 1º Os programas de que trata este artigo serão 
definidos pelos respectivos Conselhos de 
Assistência Social, obedecidos os objetivos e 
princípios que regem esta lei, com prioridade 
para a inserção profissional e social. 
 
§ 2o  Os programas voltados para o idoso e a 
integração da pessoa com deficiência serão 
devidamente articulados com o benefício de 
prestação continuada estabelecido no art. 20 
desta Lei.  
 

 
CAPÍTULO IV 

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas 
e dos Projetos de Assistência Social 

 
SEÇÃO IV 

Dos Programas de Assistência Social 
 
Art. 24. Os programas de assistência social 
compreendem ações integradas e 
complementares com objetivos, tempo e área de 
abrangência definidos para qualificar, incentivar e 
melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais. 
 
§ 1º Os programas de que trata este artigo serão 
definidos pelos respectivos Conselhos de 
Assistência Social, obedecidos os objetivos e 
princípios que regem esta lei, com prioridade 
para a inserção profissional e social. 
 
§ 2o  Os programas voltados para o idoso, à 
vítima de crime e a integração da pessoa com 
deficiência serão devidamente articulados com o 
benefício de prestação continuada estabelecido 
no art. 20 desta Lei.  
 

 
 


