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RESUMO
As concepções sobre a dignidade da pessoa humana, sobre os direitos humanos e direitos
fundamentais, revelam o dever de proteção do Estado em relação às vítimas de criminalidade
e abuso de poder, havendo a Organização das Nações Unidades – ONU aclamado, em 1985,
seus mínimos direitos através da Declaração de princípios básicos de justiça para vítimas de
crime e abuso de poder. Por meio da pesquisa qualitativa foi realizada investigação sob o
enfoque da vítima de criminalidade e abuso do poder. A retrospectiva histórica revelou
momentos e gradações diferenciadas sobre a participação da vítima na resolução do conflito
criminal, sendo, atualmente, identificada a fase de sua revalorização. Neste sentido, as
estratégias contidas na legislação processual brasileira após a Constituição Federal de 1988
revelam a absorção de princípios humanitários em relação à vítima de criminalidade, assim
como a existência de mecanismos processuais que ampliaram a possibilidade de maior
proteção para esta, embora para as vítimas de abuso de autoridade ainda seja necessário
superar o déficit de proteção existente. Em relação ao seu acesso à Justiça, a Defensoria
Pública detém atribuição de prestar assistência jurídica e judiciária à vítima de criminalidade;
de buscar sua proteção junto ao Estado, assim como de promover seus direitos fundamentais.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Vítimas da Criminalidade; Abuso de poder; Acesso
à Justiça; Defensoria Pública.
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ABSTRACT
The conceptions on the dignity of the person human being, on basic the human and right
rights, reveal the duty of protection of the State in relation to the crime victims and abuse of
power, having the Organization of the Nations Units - UN acclaimed in 1985 its rights
minimums through the Declaration of basic principles of justice for victims of crime and
abuse of power. By means of the qualitative research inquiry under the approach of the crime
victim and abuse of the power was carried through. The historical retrospect revealed
moments and gradations differentiated on the participation of the victim in the resolution of
the criminal conflict, being, currently, identified the phase of its revaluation. In this direction,
the strategies contained in the Brazilian procedural legislation after the Federal Constitution
of 1988 reveals the absorption of humanitarian principles in relation to the crime victim, as
well as the existence of procedural mechanisms that had extended the possibility of bigger
protection for the same one, even so for the victims of abuse of authority still are necessary to
surpass the deficit of existing protection. In relation to its access to Justice, the Public
Defender's Office withholds attribution to give legal and judiciary assistance to the crime
victim; to search its protection next to the State, as well as promoting its rights basic.

KEY-WORDS: human rights; victims of crime; abuse of power; protection; access to Justice;
Defender's Office.
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INTRODUÇÃO

O crescente índice de violência no Brasil tem suscitado discussões sobre o sistema
penal e o aumento da gradação da pena para os autores de crimes, especialmente de crimes
violentos. Ao lado dos defensores do aumento da pena, como mecanismo ao combate da
criminalidade e para garantia da segurança pública, discute-se a defesa dos direitos humanos e
os mínimos direitos dos acusados e apenados. Na gênese do combate ao crime são
reconhecidos inúmeros direitos fundamentais ao acusado e há um enorme esforço em sua
proteção para se evitar que violações de direitos humanos sejam praticadas pelo Estado e para
restaurar sua liberdade, mas diante o crescente índice de criminalidade tem se tornado comum
no seio social o questionamento sobre o desequilíbrio existente entre a proteção concedida à
pessoa presa frente o tratamento dispensado pelo Estado à vítima de criminalidade, como se
esta houvesse de suportar sozinha todos os efeitos do crime e de sua vitimização e não
coubesse ao Estado maiores preocupações em relação aos seus direitos. De outro lado, o
aumento da necessidade de repressão criminal e a opção do uso da força policial como
mecanismo de combate promove o agravamento das vítimas de abuso de poder, que se veem
órfãos de proteção adequada, mesmo já se havendo alcançado o atual patamar de proclamação
de direitos humanos. Polariza-se, assim, a discussão que envolve a criminalidade entre a
atuação do Estado e a defesa dos direitos fundamentais relacionados aos acusados, com a
exclusão da vítima da criminalidade e abuso de poder.
Contudo, é crescente o sentimento de insegurança no seio social e as vítimas da
criminalidade veem-se desamparadas de assistência jurídica e de políticas e ações estatais que
lhes resgatem ou minimizem os direitos violados, aqui estendidos ao equilíbrio social, pessoal
e emocional. Ademais, não é incomum, especialmente no seio social das classes mais pobres,
haver no ciclo familiar, o testemunho ou mesmo vítimas da criminalidade. São vítimas de
homicídios, latrocínios, lesões corporais, crimes sexuais, ameaças, dentre outros, que passam
a sofrer, além dos efeitos diretos da criminalidade, outras consequências decorrentes, como a
ausência de assistência ou amparo do poder público e até mesmo nova vitimização provocada
junto aos Órgãos Públicos. Há ainda aquelas que se encontram inseridas em ambiente
propício para a ocorrência de violações de direitos humanos e pouco podem fazer para mudar
sua situação, como ocorre, por exemplo, com pessoas sujeitas às ameaças de traficantes locais
ou a agressão policial.
A vitimação se agrava quando é praticada por agente público que, no exercício de
suas funções, abusa do poder e viola direitos fundamentais, tudo sob a proteção das
presunções, práticas e prerrogativas públicas, que favorecem a ausência de comprovação de
sua conduta e a própria impunidade. Neste diagnóstico também se incluem as vítimas
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indiretas, aquelas pessoas que por manterem laços afetivos, de parentesco ou dependência
também amargam os efeitos da criminalidade, e que enfileiram os desassistidos de ações e
políticas públicas voltadas ao restabelecimento de sua condição existencial rompida. São
vítimas da criminalidade que passam a conviver com o desequilíbrio emocional, social e até
mesmo econômico, ou, ainda, com o agressor, sem serem efetivamente assistidas pelo Estado
e sem receber assistência jurídica adequada.
O fenômeno da criminalidade se destaca mundialmente pela sua presença no
cotidiano das pessoas e se apresenta entre as formas mais aviltantes de violação dos direitos
humanos, o que levou inclusive a Organização das Nações Unidas a redirecionar os esforços
para incluir também, em sua pauta de defesa de tais direitos, a proteção à vítima de
criminalidade, culminando com a aprovação da Declaração de princípios fundamentais de
Justiça relativos às vítimas de criminalidade e às vítimas de abuso do poder. Mas, mesmo que
a defesa dos direitos humanos tenham evoluído nos países do Mundo Ocidental, no Brasil
ainda se encontra mal resolvida a problemática que envolve as vítimas de criminalidade, ainda
considerada como 'penetra' no sistema de controle social exercido pelo Estado, sem que sejam
devidamente resguardados seus direitos e interesses, como se a restauração da ordem jurídica
através da criminalização de condutas e da aplicação da pena fossem suficientes para superar
o conflito manifestado a partir do crime. Tanto é assim que a solução para a necessidade de
assistência em favor da vítima de criminalidade tem se restringido ao seu direcionamento à
polícia, enquanto a atenção recebida na prática volta-se ao registro da ocorrência, sem maiores
previsões legais relacionadas aos direitos das vítimas. No Brasil, apesar da presença da
criminalidade no cotidiano das pessoas, ainda não se atribuiu relevância às discussões que
coloquem a vítima como protagonista neste fenômeno, o que exige esforços para ser
localizada no mundo jurídico.
Ao lado desta realidade de omissões frente às vítimas de criminalidade,
presencia-se toda estrutura formal e organização jurídica do Estado brasileiro voltado para
promoção do bem-estar social, para implementação dos direitos individuais, sociais e de
fraternidade, com a previsão textual na Constituição Federal dos fundamentos da cidadania,
da dignidade da pessoa humana, dos direitos e garantias fundamentais, da segurança pública e
da Defensoria Pública. A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo modelo de Estado
para o Brasil em que sua forma de governo democrático tem por fundamento a dignidade da
pessoa humana e seus esforços voltados para a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, divorciada da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais, sendo
reconhecido, para tanto, que o alcance de tais objetivos perpassaria pelo respeito e pela
realização de inúmeros direitos fundamentais e sociais. Apesar das conquistas formais em
torno da cidadania, a realidade demonstra que não houve ruptura com as mazelas e desajustes
sociais, de onde se destaca o elevado índice de criminalidade e de vítimas que se veem
desamparadas e largadas à própria sorte, em que pese o reconhecimento do dever de proteção
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estatal aos seus direitos fundamentais e de acesso à Justiça.
Neste contexto que envolve o fenômeno da criminalidade e a estrutura formal de
organização do Estado, visualiza-se uma forte atuação de ações estatais para coibir e reprimir
a criminalidade e a prática de violação de direitos, especialmente das condutas que afetam
diretamente a ordem pública, inclusive seguindo a tradição de utilizar do sistema penal como
mecanismo de controle social. Em uma primeira impressão, percebe-se que o Estado
brasileiro volta-se para atuação repressora e com diminuta atenção às vítimas da
criminalidade e abuso de poder, em que pese a orientação constitucional em relação à
promoção de valores como a dignidade da pessoa humana e ações estatais em políticas
públicas voltadas a conceder as mínimas condições existenciais dignas ao ser humano. Apesar
desta grande preocupação na identificação da autoria dos fatos criminosos, na aplicação da
pena, na criminalização de condutas e até dos direitos relacionados aos criminosos, não se
percebe maior promoção dos direitos das suas vítimas, o que culmina em expor violações
frente aos direitos humanos sob a perspectiva de omissões na assistência destas. A simples
existência de vítimas, especialmente da criminalidade, já representa a omissão estatal na
promoção da segurança pública e concretização dos Direitos e Garantias Fundamentais.
Entretanto, a própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 245 1, sugestiona a
compatibilidade dos interesses e direitos da vítima de criminalidade com o sistema punitivo.
Neste cenário, questiona-se se realmente é devida e como tem sido a orientação jurídica sobre
a proteção dos direitos fundamentais das vítimas de criminalidade, e se os mecanismos de
acesso ao Direito posto à sua disposição no Brasil estão em consonância com a Declaração de
princípios fundamentais de Justiça relativos às vítimas de criminalidade e às vítimas de abuso
do poder da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Ao serem revelados espaços para atuação ou mesmo necessidades relacionadas às
vítimas de criminalidade, surgirão motivações à atuação no âmbito acadêmico, no cotidiano
dos operadores do Direito, pelos agentes estatais, pelos responsáveis pelas políticas públicas
de enfrentamento da criminalidade e dos parlamentares, dentre outros, que poderão contribuir
para a reversão da realidade existente.
Esta dissertação tem como objetivo pesquisar os fundamentos para um tratamento
mais humanitário no âmbito das leis processuais penais brasileiras e, a partir da historiografia
do tratamento jurídico concedido às vítimas de criminalidade, buscar as razões de
compreensão para sua desconsideração no âmbito de proteção estatal, se houve seu
1 Art. 245 da CF: 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.
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redescobrimento e quais instrumentos jurídicos têm viabilizado a defesa de seus direitos
fundamentais no Brasil. De forma mais específica, analisar criticamente, no âmbito do
processo e legislação processual penal, se os mecanismos legais postos à sua disposição e
existentes no ordenamento jurídico brasileiro são compatíveis com suas necessidades, assim
como investigar os mecanismos de proteção existentes às vítimas de criminalidade e abuso de
poder ameaçada. Examinar-se-á também como a Defensoria Pública pode atuar para
promover os direitos das vítimas de criminalidade e abuso de poder. Com esta análise
pretende-se ainda realizar críticas e apontar obstáculos legais para realização dos direitos da
vítima de criminalidade e abuso de poder. O presente estudo procura explicações sob a
perspectiva de acesso ao Direito à vítima de criminalidade e de abuso de poder.
Adianta-se logo que a pesquisa não comunga dos esforços de Benjamin
Mendelsohn e Hans Von Hentig, considerados como precursores da Vitimologia2,
relacionados ao estudo da vítima, suas características, tipologias, participação e influência na
gênese do crime. O enfoque da pesquisa está na previsibilidade jurídica de atuação estatal em
favor da vítima diante da violação de direitos fundamentais em face da criminalidade, ou seja,
diante da vítima da criminalidade e de abuso de poder, de sua participação junto aos
procedimentos institucionais e se estes são suficientes para evitar nova vitimização, inclusive
institucional. Para tanto, o trabalho irá recorrer à pesquisa doutrinária para embasamento
teórico, inclusive com comparação a outros sistemas jurídicos, quando necessário.
No primeiro capítulo, há um desenvolvimento conceitual sobre a dignidade da
pessoa humana e sobre direitos fundamentais, com enfoque em sua dimensão objetiva e no
dever de proteção decorrente, de onde se sustenta a obrigação estatal de assistência às vítimas
de criminalidade e se demonstra o embasamento constitucional desta. Também se desenvolve
delimitações conceituais em torno do reconhecimento da vítima de criminalidade e abuso de
poder, e de seus interesses mais específicos, como de proteção, respeito à sua situação, de
reparação de danos e de acesso à Justiça.
No segundo capítulo, antes de adentrar-se nas discussões e exposições atualizadas
sobre a perspectiva da vítima no ordenamento jurídico brasileiro, faz-se exposição sobre o
tratamento concedido à vítima de criminalidade ao longo da evolução histórica, admitindo-se
2 A vitimologia nasceu do sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial, sendo reconhecido como seu
sistematizador, à época, o Professor Emérito da Universidade Hebraica de Jerusalém, Benjamim Mendelson, que
como marco histórico proferiu uma famosa conferência Um horizonte novo na ciência biopsicossocial: a
vitimologia, na Universidade de Bucareste, em 1947. Hans Von Henting, em 1948, divulgou na Universidade de
Yale, a pesquisa “O criminoso e sua vítima”, em que esboçou a ajuda da psicologia com o estudo do binômio
“ofensor-vítima”. Em 1956, Mendelsohn sistematizou vários estudos anteriores de sua autoria, dando lugar ao
nascimento da chamada Vitimologia e com sua performance de disciplina criminológica. (CALHAU, 2003, p.
36).
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riscos de imprecisões, posto tratar-se de resgate bibliográfico dos registros sobre os conflitos
humanos através de recuos sobre a história, considerando-se ainda que os registros estudados
não representam um desenvolvimento linear, mas permitem a exposição do tratamento
concedido à vítima em períodos significativos da história da humanidade.
Feita esta alocação temporal, neste mesmo capítulo segue-se com o estudo sobre
os avanços percebidos na Europa e no âmbito da Organização das Nações Unidas, que
convencionou a Declaração dos princípios fundamentais de justiça relativos às vítimas de
criminalidade e às vítimas de abuso do poder da Assembleia Geral das Nações Unidas, no
esforço de contextualizar e demonstrar que a inserção de previsão do art. 245 na Constituição
Federal de 1988 não se deu ao acaso, bem como para servir de parâmetro para o estudo que se
segue em relação às mudanças surgidas no ordenamento jurídico pátrio após esta declaração
de princípios.
No terceiro capítulo, faz-se a apresentação do sistema processual penal brasileiro
com enfoque na participação da vítima de criminalidade. Esta apresentação buscou facilitar o
entendimento do leitor que não possua formação jurídica e prepará-lo para o entendimento das
transformações e inovações que seriam apresentadas. Diante dos parâmetros teóricos,
históricos e normativos, passou-se ao estudo das inovações e reformas introduzidas no sistema
processual brasileiro após a Constituição Federal de 1988 e da legislação pertinente às vítimas
de criminalidade, com o objetivo de se verificar a implementação da Declaração dos
princípios fundamentais de justiça relativos às vítimas de criminalidade e às vítimas de abuso
do poder da Assembleia Geral das Nações Unidas e a conformação do acesso à Justiça a estas.
Neste contexto, destacou-se a reparação dos danos viabilizada através da proposta da Lei n.
9.099/95; a previsão da multa reparatória em caso de crime de trânsito (Lei n. 9.503/97); a
previsão da pena de prestação pecuniária e incentivos à reparação de danos pela Lei n.
9.605/98; e a recente Lei n. 11.719/2008, que alterou diversos dispositivos processuais penais,
inclusive instituindo uma espécie de reparação mínima já dentro do processo penal brasileiro.
No intuito de evitar o abuso de poder e conceder a proteção especial às vítimas da
criminalidade, pôde-se elencar as alterações introduzidas pela Lei n. 9.807/99, que estabelece
proteção especial às vítimas e testemunhas ameaçadas; a Lei n. 11.690/2008, que alterou o
Código de Processo Penal brasileiro e introduziu diversas mudanças para otimizar a proteção
e evitar a exposição da vítima da criminalidade, como, por exemplo, a possibilidade desta
prestar suas declarações em Juízo ou em local diverso que não tenha a presença do acusado.
Ainda neste capítulo, também se deu atenção à proteção das vítimas de abuso de
poder, especificamente às vítimas de abuso de autoridade. Neste sentido, apresentou-se os
mecanismos de proteção relacionados à vítima do crime de abuso de autoridade, suas
contradições e esvaziamento jurídico diante da Lei n. 9.099/95.
Mas, especificamente sobre o acesso à Justiça, destacou-se no quarto capítulo a
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ampliação das incumbências da Defensoria Pública em prover assistência jurídica integral e
gratuita para incluir também assistência às vítimas necessitadas em suas atribuições frente às
situações de abuso de poder e prática de tortura eventualmente praticadas sob a convivência e
participação de agentes públicos.
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1
OS
DIREITOS
HUMANOS
E
OS
DIREITOS
FUNDAMENTAIS NA PROTEÇÃO ESTATAL E NA
ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE CRIMINALIDADE E ABUSO
DE PODER
A mudança de entendimento sobre a (re)valorização dos direitos da vítima de
criminalidade perpassa pelo estudo e revisão do fundamento da ordem jurídica e do próprio
Estado, que passou a reconhecer, especialmente após a segunda Grande guerra mundial, a
dignidade humana e os direitos humanos em seu epicentro e como a causa maior a ser
alcançada.
Ao incorporar a dignidade humana como fundamento do Estado brasileiro, a
Constituição Federal de 1988 trouxe um novo marco regulatório para o ordenamento jurídico
pátrio, o que foi acompanhado pela previsão dos direitos e garantias fundamentais, o que
importa em afirmar no compromisso de proteção aos direitos humanos, inclusive os
relacionados à vítima de criminalidade.
Nesta perspectiva, destacam-se as balizas para compreensão do significado da
dignidade da pessoa humana, o fundamento traçado pela teoria dos direitos fundamentais para
se sustentar o dever de proteção estatal frente às vítimas de criminalidade e abuso de poder,
assim como suas delimitações conceituais e de seus interesses mais específicos relacionados à
proteção, ao respeito à sua situação de vulnerabilidade, à reparação de danos e ao acesso à
Justiça.

1.1 Antecedentes históricos de incorporação da dignidade humana no
pensamento jurídico ocidental

A noção de dignidade que antecedeu ao surgimento do Estado liberal estava
relacionada com o status pessoal, posição política ou social, que alguns indivíduos
representavam e ocupavam3. Retratava a posição privilegiada que concedia autoridade,
3 Em uma linha de desenvolvimento que remonta à Roma antiga, atravessa a Idade Média e chega até o
surgimento do Estado liberal, a dignidade – dignitas – era um conceito associado ao status pessoal de alguns
indivíduos ou à proeminência de determinadas instituições. Como um status pessoal, a dignidade representava a
posição política ou social derivada primariamente da titularidade de determinadas funções públicas, assim como

21
respeito e honorabilidade à pessoa com dignidade e sujeitava os demais ao dever de
deferência e acatamento que, uma vez violado, poderia ensejar sanções civis e penais. Refletia
a organização segmentada da política e da sociedade, estabelecendo relação direta com a
detenção do poder e da propriedade que se concentrava nos estamentos superiores, dotados de
privilégios e de poder, inclusive sobre os indivíduos que compunham o estamento
inferiorizado4. Assim, era atributo referente ao cidadão da antiguidade clássica ou mesmo dos
nobres da Idade Média, que demonstra não haver coincidência com o sentido atualmente
empregado. Tal dignidade era assegurada a alguns, o que ensejou insurgências especialmente
diante da ausência de limites do poder exercido das 'pessoas dignas' sobre aquelas que não
participavam deste status. No antecedente histórico mais próximo do Estado de Direito,
verifica-se que o indivíduo tinha sua razão de existir voltada a satisfazer os interesses da
Coroa, havendo Freire & Rampazzo (2009, p. 600) relatado que

No início da Idade Média, Anício Mânlio Severino Boécio formulou, para a época,
um novo conceito de pessoa e acabou por influenciar a noção contemporânea de
dignidade da pessoa humana, ao definir a pessoa como substância individual de
natureza racional. Para a afirmação da ideia de dignidade humana foi de
fundamental importância a contribuição de Francisco Vittoria, que, no século XVI,
baseado no princípio estóico e cristão, sustentou, relativamente ao processo de
aniquilação, exploração e escravidão dos índios, que os indígenas, em virtude do
direito natural e de sua natureza humana, eram, em princípio, livres e iguais,
necessitando ser respeitados como sujeitos de direitos, proprietários e com
condições de firmar contratos com a coroa espanhola.

Aponta-se que o desenvolvimento da concepção de igualdade entre os homens
retratada pelo cristianismo teria suplantado o fundamento que mantinha o status diferenciado
entre pessoa e indivíduo, este retratado como alguém sem os atributos necessários para serem
do reconhecimento geral de realizações pessoais ou de integridade moral. O termo também foi utilizado para
qualificar certas instituições, como a pessoa do soberano, a coroa ou o Estado, em referência à supremacia dos
seus poderes. Em cada caso, da dignidade decorria um dever geral de respeito, honra e deferência, devido
àqueles indivíduos e instituições merecedores de tais distinções, uma obrigação cujo desrespeito poderia ser
sancionado com medidas civis e penais. Assim sendo, na cultura ocidental, o primeiro sentido atribuído à
dignidade – uma categorização dos indivíduos – pressupunha uma sociedade hierarquizada e estava associada a
um status superior, uma classificação ou posição mais alta. De modo geral, a dignidade era equivalente à
nobreza, implicando em tratamento especial, direitos exclusivos e privilégios. Tendo essas premissas como base,
não parece correto entender a ideia contemporânea de dignidade humana como um desenvolvimento histórico do
conceito romano de dignitas hominis. A noção atual de dignidade humana não substitui a antiga, pois é produto
de uma história diferente, que correu paralelamente à narrativa apresentada acima. (BARROSO, 2012, p. 131132).
4 Antecedente à Revolução Francesa, o manifesto “Constituição Burguesa: O que é o Terceiro Estado”, escrita
por Sieyés (2009), retrata a existência de 'ordens' em que se visualiza a segmentação social e política da
sociedade, fundada na concentração do poder e da riqueza junto ao clero e a nobreza, de onde se pode extrair o
tratamento exposto.
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respeitados como aquela. Assim, a partir da ideia de que todos os homens teriam sido criados
à imagem e semelhança de Deus, desenvolveu-se a concepção de igualdade entre os homens e
rompeu-se com as razões que justificavam tratamentos diferenciados a partir das posses,
titulações e proximidade com a realeza. Neste sentido, relembra Barroso (2012, p. 133-134)
que

A dignidade humana, como atualmente compreendida, se assenta sobre o
pressuposto de que cada ser humano possui um valor intrínseco. Diversas religiões,
teorias e concepções filosóficas buscam justificar essa visão metafísica. O longo
desenvolvimento da compreensão contemporânea de dignidade humana 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. Sob uma perspectiva religiosa, a ideia central que está no âmago da
dignidade humana pode ser encontrada no Velho Testamento, a Bíblia Judaica: Deus
criou o ser humano à sua própria imagem e semelhança e impôs sobre cada pessoa o
dever de amar seu próximo como a si mesmo. Essas máximas são repetidas no Novo
Testamento cristão. Em relação às origens filosóficas da dignidade humana, o
estadista romano Marco Túlio Cícero foi o primeiro autor a empregar a expressão
“dignidade do homem”, associando-a com razão e com a capacidade de tomar
livremente decisões morais. Com Pico della Mirandola, em 1486, a ratio
philosophica começou a se afastar de sua subordinação à ratio theologica. O
teólogo espanhol Francisco de Vitoria e o filósofo alemão Samuel Pufendorf
aportaram importantes contribuições ao tema. Foi com o Iluminismo, contudo, que
emergiu a ideia da centralidade do homem, ao lado do individualismo, do
liberalismo, do desenvolvimento da ciência, da tolerância religiosa e do advento da
cultura dos direitos individuais. Somente então a busca pela razão, pelo
conhecimento e pela liberdade foi capaz de romper a muralha do autoritarismo, da
superstição e da ignorância, que a manipulação da fé e da religião havia construído
em torno das sociedades medievais. Um dos principais representantes do
Iluminismo foi Immanuel Kant, que o definiu como a saída do ser humano da sua
autoimposta imaturidade.

Os teóricos iluministas, ao desenvolverem suas teorias baseadas no racionalismo
que negava o poder divino e promovia a laicização do Estado, ressaltavam a necessidade de
segurança e legitimidade do poder, na personificação do homem. Destaque-se que após a
Revolução Francesa, o pensamento de Kant (1724-1804) alcançou relevância na consolidação
da concepção de que o ser humano seria dotado de dignidade ao sustentar que o homem
existiria como um fim em si mesmo e não como instrumento de satisfação de interesses
alheios à sua condição de ser humano, rompendo com a aceitação de que poderia ser
subjugado pelo seu semelhante5. Para Barroso (2012) a teoria de Kant se baseia nos conceitos
5 Na visão de jusnaturalistas, a natureza humana vai além de sua condição natural de ser para abranger aspectos.
metafísicos ou não meramente naturalísticos, afastando-se assim do que se poderia perceber exclusivamente pelo
empirismo. As características humanas são extraídas da valoração atribuída ao que é importante ao ser humano,
mais do que aos aspectos biológicos. A partir desta percepção, Kant busca primeiramente conceituar a
moralidade, valendo-se de princípios buscados na razão pura, afastando aspectos existenciais. Daí que Kant não

23
fundamentais sobre o imperativo categórico, a autonomia e a dignidade. Pelo imperativo
categórico, a ação seria boa, independentemente do fim desejado ou alcançado, pela sua
simples razão de ser, de modo que o imperativo seria a condição objetivamente necessária em
uma vontade que esteja em conformidade com a razão6. A autonomia seria a capacidade da
pessoa se autodeterminar baseada em razões aceitas por si próprio, que representariam
corretamente as leis morais, enquanto a dignidade seria fundada na autonomia, de modo que
aquilo que não pudesse ser substituído por outro equivalente, sendo assim único e
insubstituível, seria dotado de dignidade7.
Mas foi o remanescente da barbárie promovida durante as duas grandes guerras
de repercussão mundial, ocorridas na primeira metade do século XX, que impulsionou ao
redimensionamento da preocupação com as violações à dignidade humana, legando-lhe novos
contornos e tratamento internacional. A falta de civilidade e o genocídio promoveram novo
entendimento sobre a dignidade humana e redimensionou a luta pela preservação da liberdade
e igualdade entre as pessoas, de modo a concentrarem esforços rumo à paz, à proteção dos
direitos humanos e em face de governos democráticos. Sobre a incorporação da dignidade
humana ao discurso político, Barroso (2012, p. 134-135) expõe que

Ao lado dos marcos religiosos e filosóficos já identificados, existe um marco
histórico significativo, que foi decisivo para o delineamento da noção atual de
dignidade humana: os horrores do nacional-socialismo e do fascismo, e a reação que
atrela a vontade ao alcance de finalidades, mas ao querer considerado em si mesmo, ou seja, abstraída de
qualquer inclinação ou condicionamento. E ao considerar que a natureza humana possui intrínsecos valores de
boa vontade, estes não poderiam ser tratados conforme as coisas que possuem preço. Assim por não poder
possuir preço nem sendo substituído por equivalente, a natureza humana teria dignidade. (FREIRE e
RAMPAZZO, 2009, p. 595).
6 Condensada em uma única proposição, essa é a essência do pensamento kantiano em relação ao nosso tema: a
conduta moral consiste em agir inspirada por uma máxima que possa ser convertida em lei universal; todo
homem é um fim em si mesmo, e não deve ser instrumentalizado por projetos alheios; os seres humanos não têm
preço nem podem ser substituídos, pois eles são dotados de um valor intrínseco absoluto, ao qual se dá o nome
de dignidade. [···] O imperativo categórico, por sua vez, corresponde a uma ação que é boa em si mesma,
independentemente do fato de servir a determinado fim. Ele é um padrão de racionalidade e representa o que é
objetivamente necessário em uma vontade que esteja em conformidade com a razão. Esse imperativo categórico,
ou imperativo de moralidade, foi enunciado por Kant em uma famosa proposição sintética: Age de tal modo que
a máxima da tua vontade (i.e., o princípio que a inspira e move) possa a se transformar em lei universal. Notese que em lugar de apresentar um catálogo de virtudes específicas, uma lista do que fazer e do que não fazer,
Kant concebeu uma fórmula capaz de determinar a ação ética. Outra enunciação do imperativo categórico é a
seguinte: “Age de modo a utilizar a humanidade, seja em relação à tua própria pessoa ou a qualquer outra,
sempre e todo o tempo como um fim, e nunca meramente como um meio. (BARROSO, 2012, p. 159).
7 A dignidade, na visão Kantiana, tem por fundamento a autonomia. Em um mundo no qual todos pautem a sua
conduta pelo imperativo categórico – no “reino dos fins”, como escreveu – tudo tem um preço ou uma
dignidade. As coisas que têm preço podem ser substituídas por outras equivalentes. Mas quando uma coisa está
acima de todo preço e não pode ser substituída por outra equivalente, ela tem dignidade. Assim é a natureza
singular do ser humano. (BARROSO, 2012, p. 159)
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eles provocaram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Na reconstrução de um
mundo moralmente devastado pelo totalitarismo e pelo genocídio, a dignidade
humana foi incorporada ao discurso político dos vitoriosos como uma das bases para
uma era longamente aguardada de paz, democracia e proteção dos direitos humanos.
A dignidade humana foi então importada para o discurso jurídico devido a dois
fatores principais. O primeiro deles foi a inclusão em diferentes tratados e
documentos internacionais, bem como em diversas constituições nacionais, de
referências textuais à dignidade humana. O segundo fator corresponde a um
fenômeno mais sutil, que se tornou mais visível com o passar do tempo: a ascensão
de uma cultura jurídica pós-positivista, que reaproximou o direito da moral e da
filosofia política, atenuando a separação radical imposta pelo positivismo préSegunda Guerra. Nessa teoria jurídica renovada, na qual a interpretação das normas
legais é fortemente influenciada por fatos sociais e valores éticos, a dignidade
humana desempenha um papel proeminente.

Neste passo, a dignidade humana passou a estar presente em declarações e nos
tratados internacionais, assim como na maioria das constituições elaboradas no pós-guerra.
No âmbito jurídico, caminhou-se para a superação do positivismo com a (re)aproximação da
norma dos fatos sociais e de valores éticos, e do entendimento de que seu sentido e aplicação
deveriam ser alcançados com o respeito à dignidade humana8.
A ascensão da dignidade humana como conceito jurídico pode ser identificado
com maior relevo após a Lei Fundamental de 1949 da Alemanha, que expressou ser a
dignidade humana inviolável, além de prescrever o direito ao livre desenvolvimento da
personalidade. Neste sentido, o Tribunal Constitucional Federal Alemão exerceu relevante
influência com suas decisões definidoras dos contornos da dignidade humana9. Barroso
(2012) destaca que as constituições de outros países, elaboradas após este período,
incorporaram a dignidade humana como centro e alicerce dos direitos humanos fundamentais,
chamando a atenção para a constituição canadense, que atribuiu à dignidade humana uma
'dimensão

comunitária', assim como

sua crescente valorização

perante tribunais

internacionais. Furlan (2007, p. 75) confirma o pensamento acima apresentado, ao afirmar que

8 Fábio Konder Comparato (2003) identifica uma evolução das instituições jurídicas que se reportam a
conquistas de direitos humanos, concedendo uma evolução a partir da Magna Carta da Inglaterra de 1215 e
seguida pela Lei de Habeas-Corpus da Inglaterra de 1679; Declaração de Direitos – Bill of Rights, da Inglaterra,
1689; Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte; Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789; a Convenção de Genebra de 1864; Constituição Mexicana de
1917; Constituição Alemã de 1919; Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; Os Pactos
Internacionais de Direitos Humanos de 1966; e o Estatuto do Tribunal Penal Internacional de 1998.
9 De acordo com o Tribunal, a dignidade humana se situa no ápice do sistema constitucional, representando um
valor supremo, um bem absoluto, à luz do qual cada um dos outros dispositivos deve ser interpretado.
Considerada como o fundamento de todos os direitos mais básicos, a cláusula da dignidade possui dimensão
subjetiva e objetiva, investindo os indivíduos em certos direitos e impondo determinadas prestações positivas
para o Estado. Em várias ocasiões o Tribunal enfatizou que o conceito de homem, na Lei Fundamental, envolve
um equilíbrio entre o indivíduo e a comunidade. (BARROSO, 2012, p. 135).
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Das premissas acima, infere-se que tanto a palavra “pessoa” como a palavra
“dignidade” apresentaram diferentes conotações no desenrolar da história. É
possível constatar que sempre existiu uma proteção do ser humano desde as
legislações mais antigas, mas essa proteção não era estendida a todos, pois nem
todos eram iguais, livres e sujeitos de direitos e deveres. A dignidade da pessoa
humana enquanto valor, estendida a todos, representa uma conquista da
humanidade, embora o assunto não se encontre pronto e acabado. O tema reveste-se
sempre de atualidade, sob uma visão personalista, comportando debates na busca de
uma maior proteção jurídica.

O Brasil, também expressou a incorporação deste preceito em sua Constituição
Federal de 1988 ao estabelecer ser a dignidade da pessoa humana um dos fundamentos do
próprio Estado.

1.1.1 A Dignidade Humana: caracterização e o dever de proteção estatal

A expressão dignidade humana pode representar diferentes significações,
conforme o enfoque escolhido, o que permite certa fluidez e vagueza conceitual, assim como
permite diversificação de seu uso como critério valorativo, interpretativo, normativo ou
mesmo como significação sem conotação jurídica, inclusive havendo Furlan (2007, p. 75)
ressaltado que

No campo do Direito, é a doutrina e a jurisprudência (com base na Filosofia,
História e Política) que estabelece contornos sobre o seu conceito e concretiza o seu
conteúdo. Isto porque está proclamada em inúmeros textos constitucionais (e
infraconstitucionais), mas em momento algum é definida pelo legislador. Essa
ausência de definição visa a evitar a imposição de limites à mesma, o que
culminaria no risco de violações. (FURLAN, 2007, p. 75).

A dificuldade em delimitar conceituação jurídica sobre a dignidade da pessoa
humana reside sob o aspecto de não tratar de direito propriamente dito, mas de ser
considerado pela maioria que pretende conceituá-la, como atributo inerente ao ser humano. O
entendimento de se tratar elemento essencial ao ser humano dificulta estabelecer sua
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dimensão jurídica e normativa.
Barroso (2012) destaca a resistência doutrinária ao uso da dignidade humana
como conceito jurídico, apontando que a oposição se baseia no argumento de que sua
ausência no texto de uma constituição retiraria a possibilidade de estar presente na
argumentação jurídica; ou que a dignidade humana não poderia compor a argumentação
jurídica naqueles países onde não se tem uma tradição legal que envolva a dignidade; e ainda
que a dignidade humana não expressaria algo suficientemente específico e substantivo.
Enfrenta esta resistência com as constatações de que os textos constitucionais traduzem
valores, que nem sempre estão necessariamente textualizados, sendo que os países
democráticos procuram equilibrar os direitos individuais com os valores comunitários,
embora reconheça que as dificuldades de delimitação conceitual possam ser enfrentadas
através de desenvolvimento teórico, conscientização e aplicação prática frente a casos
concretos, na delimitação de seu conteúdo mínimo10. Some-se a proibição direcionada à
jurisdição constitucional que lhe gera o encargo de não se omitir em definir e manifestar-se
sobre a mesma, como aponta Sarlet (2007)11.
Diante desta fluidez e ausência de elementos determinados de sua extensão, seu
conceito tem sido construído a partir da doutrina e jurisprudência, mas sob o consenso de se
não poder exaurir sua significação, haja vista sua percepção dar-se em conformidade com a
evolução e transformações históricas e sociais, o que possibilita concluir que seu conteúdo
está em expansão, ou melhor, ainda não se revelou ao ponto de permitir defini-lo enquanto
categoria jurídica, o que levou, inclusive a Sarlet (2011), defender a impossibilidade de se
conceituar a dignidade da pessoa humana “de maneira fixista”.
Entretanto, é possível fazer coro com Barroso (2012) ao identificar como
10 Assim sendo, a dignidade humana, não menos do que inúmeros outros conceitos cruciais, precisa de boa
teoria, debate público, consenso sobreposto e juízes prudentes. O trabalho a ser feito consiste em encontrar um
conteúdo mínimo para a dignidade humana, que possa garantir a sua utilização como um conceito significativo e
consequente, compatível com o livre arbítrio, com a democracia e com os valores seculares. (BARROSO, 2012,
p. 153).
11 Neste contexto, bem refutando a tese de que a dignidade não constitui um conceito juridicamente apropriável
e que não caberia – como parece sustentar Habermas –, em princípio, aos juízes ingressar na esfera do conteúdo
ético da dignidade, relegando tal tarefa ao debate público que se processa notadamente na esfera parlamentar,
assume relevo a percuciente observação de Denninger de que – diversamente do filósofo, para quem, de certo
modo, é fácil exigir uma contenção e distanciamento no trato da matéria – para a jurisdição constitucional,
quando provocada a intervir na solução de determinado conflito versando sobre as diversas dimensões da
dignidade, não existe a possibilidade de recusar a sua manifestação, sendo, portanto, compelida a proferir uma
decisão, razão pela qual já se percebe que não há como dispensar uma compreensão (ou conceito) jurídica da
dignidade da pessoa humana, já que desta – e à luz do caso examinado pelos órgãos judiciais – haverão de ser
extraídas determinadas consequências jurídicas, muitas vezes decisivas para a proteção da dignidade das pessoas
concretamente consideradas. (SARLET, 2007, p. 365)
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conteúdo mínimo da dignidade humana as características de ser um valor intrínseco ao ser
humano, como a autonomia de cada indivíduo, sem caráter absoluto, haja visto sofrer
limitações de outros valores comunitários. O valor intrínseco traduziria seu elo indissociável
com o ser humano, sem estar condicionado a finalidades ou metas, ou ainda, sem poder ser
renunciado ou mesmo deixado de ser reconhecido em face da conduta individual. A pessoa
humana é detentora de dignidade independentemente do que faça ou escolha para sua vida. Já
a autonomia é a capacidade de autodeterminação em plena liberdade individual, o que
pressupõe capacidade racional, independência e opções possíveis e reais de escolhas (ligada a
concepção de mínimo existencial). E enquanto valor comunitário tem-se o reconhecimento de
sua necessária delimitação frente aos demais semelhantes e a própria organização política,
religiosa e cultural da sociedade, levando em consideração a proteção dos direitos e dignidade
de terceiros, do próprio indivíduo e as metas ou valores sociais compartilhados.
Por não ter importância apenas na esfera jurídica e encontrar-se presente no seio
do cotidiano, faz-se necessária a identificação de seu conteúdo para assim impedir violações,
tudo com o cuidado de não se exceder em amplitude, tal que lhe vulnere a importância.
Deve-se convir que a dignidade detém elementos valorativos que se revelam quando o
judiciário é convocado para decidir e concretizá-la, prevendo inclusive as consequências de
seu reconhecimento. É certo que todo ser humano, pelo simples fato de o sê-lo, é possuidor de
dignidade que merece igual respeito, proteção e promoção, independentemente da situação em
que se encontre, de qual estamento social participe, do modo de vida que escolha ou mesmo
como se comporta perante seu semelhante. Em todas as esferas da existência do ser humano,
sua dignidade apresenta-se como algo 'para ser' inatingível e, mesmo diante de ameaças,
deterá mecanismos de contenção destas. Por ser atributo e essencial, a pessoa humana é titular
de direitos próprios e indisponíveis, de modo a possuir legitimidade para defendê-los e para
exigir que outras pessoas lhes respeitem.
Não obstante, é possível identificar um conteúdo mínimo à dignidade humana
entendida como qualidade pertencente ao ser humano, que importa em ser considerado
merecedor de respeito pelo simples fato de pertencer ao gênero humano, decorrente e inerente
a esta situação, necessária para o seu desenvolvimento, presente em qualquer espaço temporal
e territorial, de maneira a não ser possível renunciar ou alienar sua titularidade, nem muito
menos sofrer qualquer condicionamento. Por ser um atributo pessoal e não se consentir com a
vida humana isolada e socialmente dissociada, tem-se que a dignidade humana se faz
reconhecida no âmbito social e natural, espaço em que interage com os semelhantes, se
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desenvolve, transforma seu habitat e acumula experiências, participando assim de sua
evolução histórica e cultural. Assim, comungando com Sarlert (2007), pode-se reconhecer que
a dignidade humana possui dimensão ontológica, dimensão comunitária (ou social) e
dimensão histórico-cultural.
Segundo Sarlet (2007), pela dimensão ontológica, independentemente de
concepções religiosas ou de correntes naturalistas, a dignidade aparece como qualidade
intrínseca da pessoa humana, irrenunciável, inalienável, constituindo algo que é inerente ao
ser humano que não sofre qualquer condicionamento para se ter como presente, sendo
preexistente ao Direito e independe das circunstâncias concretas. Na dimensão comunitária
(ou social), a dignidade significa, no contexto da intersubjetividade (relacional), o
reconhecimento de valores socialmente consagrados pela e para a comunidade de pessoas
humanas, embora isso não importe na 'funcionalização' da dignidade em favor da
comunidade, mas sim como 'instrumental' para viabilização da vida em comunidade.
Apresenta ainda a dimensão histórico-cultural, partido da ideia de dignidade da pessoa
humana como categoria axiológica aberta, um conceito em permanente processo de
construção e desenvolvimento, reclamando uma constante concretização pelos órgãos estatais
e por cada indivíduo. Assim, a dignidade possui um sentido cultural, originária do 'fruto do
trabalho de diversas gerações e da humanidade em seu todo'. A complementariedade e
interligação entre as dimensões guardariam assim relação direta com a necessidade de
proteção e promoção, ou seja, com a dimensão prestacional da dignidade.
Destaque-se não se poder visualizar o sentido da dignidade humana dissociada da
sociabilidade do homem, haja visto que, enquanto ser humano, dificilmente sobreviveria
isoladamente, assim como sua constituição física exige o convívio com o semelhante para fins
de perpetuação da espécie. Talvez se possa aceitar o isolamento humano através da ficção,
mas até sua sobrevivência estaria condicionada aos conhecimentos adquiridos previamente do
convívio social. E será, perante o semelhante, diante das ameaças ou violações que dele
possam surgir, que se aumenta a necessidade de reafirmação e concretização da dignidade
humana através da exigência de respeito mútuo. Contudo, a busca pelas realizações pessoais e
satisfação de suas necessidades colocam em risco o respeito entre os semelhantes, à tais
atributos, o que provoca a necessidade de mecanismos que protejam e coloquem à salvo a
dignidade humana diante da possibilidade da ausência de respeito voluntário a esta.
Não se pode olvidar que a concepção da dignidade da pessoa humana na esfera
jurídica da vida ocorre no contexto inter relacional entre as pessoas que se encontram
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postadas em iguais circunstâncias e equivalência potencial, o que pressupõe (implica) em
igual respeito à condição humana. Este dever de respeito perante o semelhante independe da
finalidade que se atribui ao convívio social e advém da necessidade do ser humano
desenvolver-se enquanto tal.
De outro lado, a dignidade da pessoa humana possui ainda dimensão dúplice
identificada na autonomia da vontade do ser humano, concebida como capacidade de
autodeterminação, bem como na necessidade de proteção, tanto da própria comunidade como
advinda do Estado, o que se torna ainda mais importante quando fragilizada ou quando a
capacidade de autodeterminação estiver em risco ou frustrada. Sobre a dimensão dúplice da
dignidade da pessoa humana, Sarlet (2011, p. 571) afirma que

Para além das dimensões já apresentadas e em diálogo com as mesmas,
indispensável compreender até mesmo pela relevância de tal aspecto para os direitos
e deveres fundamentais – que a dignidade possui uma dimensão dúplice, que se
manifesta por estar em causa simultaneamente a expressão da autonomia da pessoa
humana (vinculada à ideia de autodeterminação no que diz com as decisões a
respeito da própria existência), bem como da necessidade de sua proteção
(assistência) por parte da comunidade e do Estado, especialmente – mas não
exclusivamente! – quando fragilizada ou até mesmo – e principalmente – quando
ausente a capacidade de autodeterminação. Tal concepção guarda sinergia também
com a doutrina de Dworkin, que parte do pressuposto de que a dignidade possui
'tanto uma voz ativa quanto uma voz passiva e que ambas encontram-se conectadas',
de tal sorte que é no valor intrínseco (na “santidade e inviolabilidade”) da vida
humana (de todo e qualquer ser humano) que encontramos a explicação para o fato
de que mesmo aquele que já perdeu a consciência da própria dignidade merece tê-la
(sua dignidade) considerada e respeitada.

Entretanto, não se pode confundir a dignidade humana como um direito prestacional
a ser exigido do Estado, mas sim a adoção de seu valor como fim último a ser alcançado ao
serem respeitados os direitos fundamentais.

1.1.2 Dignidade Humana e Estado de Direito

Relembre-se que esta necessidade de proteção e segurança encontrava-se presente

30
inclusive nas próprias razões que justificam a existência do Estado de Direito, haja visto que
quando os teóricos iluministas – (especialmente os 'contratualistas', Hobbes, Rousseau,
Locke) – apresentaram seus pensamentos sobre o contrato social para explicar a origem da
sociedade, do poder e, assim, embasar o Estado de Direito, iniciaram suas argumentações a
partir de observações sobre a natureza humana e ressaltaram a necessidade de proteção e
busca por segurança individual. Tal racionalidade foi encampada, em um primeiro momento,
como fundamento para ruptura com o modelo absolutista e, embora tenha servido para
justificar o deslocamento do poder, ainda não externava a dimensão da dignidade humana ora
retratada, posto, como acima se ressaltou, a dignidade ainda estava reservada ao estamento
superior. Mas foi após a metade do século XX que se encampou de vez a proteção da
dignidade humana como fundamento e razão da existência do próprio Estado. Conforme
Feldes (2008, p. 74)

Os Estados modernos nascem e se justificam na medida em que constituem um meio
para assegurar a paz social, defendendo os cidadãos diante de agressões partidas de
seus semelhantes. Nesse contexto, os deveres de proteção apresentam-se como a
versão atual da contraprestação imputada ao – e assumida pelo – Estado em
decorrência de um hipotético pacto de sujeição a que aderem os homens no precípuo
desiderato de resguardarem sua liberdade e segurança no convívio social. A
legitimidade do Estado, que se origina dessa adesão mútua, apenas se perfaz nessa
troca. Na síntese de Alexy, a renúncia ao direito a uma efetiva autoproteção
condicionada pela transição da situação pré-estatal à situação estatal apenas se
justificaria racionalmente se o indivíduo, em troca desta renúncia, obtivesse uma
efetiva proteção do Estado.

A preocupação no estabelecimento de limites ao poder ocorreu diante dos arbítrios
praticados pelo rei absolutista, que ensejaram, portanto, reações liberalizantes, que, por sua
vez, externaram a crise do sistema absolutista e transformaram toda organização políticojurídica, limitando e mesmo condicionando o exercício do poder sobre

homem, muito

embora para atender os valores liberais que tomavam corpo. Assim se pode relembrar os
marcos inaugurados pela Revolução Inglesa (1689), pela Revolução Francesa (1789) e pela
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (26/08/1789), cuja representação volta-se à
ruptura com a organização política e jurídica, que centralizava o poder na figura do rei
absolutista e sujeitava o homem ao seu arbítrio. Sobre a preocupação da época em limitar o
poder estatal, Feldes (2008, p. 74) relembra que
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Na Europa do final do século XVIII, e durante o século XIX, não se considera
necessário reforçar o poder estatal. A preocupação é inversa: é limitá-lo, mediante o
estabelecimento de garantias que possam frear o exercício arbitrário do poder,
especialmente do executivo, titulado por um monarca carente de legitimidade
democrática. Não por outra razão, a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão (26/08/1789) assentaria que “a finalidade de toda associação política é a
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem (art. 2º), sendo que “a
garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita uma força pública” (art. 12).
Segundo a teoria liberal clássica então em desenvolvimento, os direitos
fundamentais se destinariam a garantir um âmbito de liberdade imune à intrusão dos
poderes públicos. Essa concepção foi gestada por uma classe burguesa que
verificava no poder do Estado sua principal ameaça, uma vez que à burguesia não
preocupava – ou pelo menos não preocupava tanto – a possibilidade de que outros
particulares lesassem seus direitos; afinal, os burgueses eram os sujeitos privados
mais poderosos.

Com o desenrolar da história e demais transformações – (sociais, tecnológicas,
culturais, políticas, econômicas, dentre outras) –, novos atores e fatores passaram fomentar a
insegurança do ser humano, o que provocou o redirecionamento do caráter protetivo do
Direito, especialmente após os dois grandes conflitos bélicos mundiais, de onde se
depreendeu a maior necessidade de proteção ao ser humano. Basta destacar que o
desenvolvimento das nações acarretou a submissão da vontade humana aos imperativos
econômicos e consigo outras manifestações de poder capazes de subjugar o homem e retirarlhe a liberdade, autonomia e até mesmo a comprometer sua integridade física e psíquica.
Neste passo, a dignidade humana passou a estar presente em declarações e nos
tratados internacionais12, assim como maioria das constituições elaboradas no pós-guerra. No
âmbito jurídico, caminhou-se para superação do positivismo com a (re) aproximação da
norma dos fatos sociais e de valores éticos, e do entendimento de que seu sentido e aplicação
deveriam ser alcançados com o respeito à dignidade humana. Assim, pode-se sustentar que a
expressão jurídica13 da dignidade humana encontra-se representada pelos direitos humanos e
sua proteção dá-se através da positivação de direitos fundamentais, que representam a
proteção jurídica do núcleo mínimo inatingível e necessário para o ser humano ter uma vida
12 O princípio da dignidade da pessoa humana mereceu destaque no âmbito do Direito Internacional. Consta na
Carta das Nações Unidas (1945); na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); no Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos (1966); no Estatuto da Unesco (1945); na Convenção das Nações Unidas sobre
Tortura (1984); na Convenção sobre o Direito das Crianças (1989) e, recentemente, na Carta dos Direitos
Fundamentais da União Européia. É, pois, tema de destaque no âmbito supranacional e no ordenamento jurídico
dos diversos Estados contemporâneos. (FURLAN, 2007, p. 77).
13 A dignidade humana pode ter conotação religiosa, filosófica, sociológica etc. Para o direito é aquilo que se
torna jurídico.
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digna.

1.1.3 O princípio da dignidade da pessoa humana e a Constituição Federal
de 1988

O princípio da dignidade da pessoa humana foi positivado em várias constituições
surgidas após Constituição da Alemanha de 1949, mas, no Brasil, somente a partir de 1988
que houve sua incorporação ao seu Texto Constitucional enquanto fundamento do Estado
brasileiro. Assim, a Constituição Federal de 1988, em seu Título I – Dos Princípios
Fundamentais, trouxe a previsão expressa de que o Estado brasileiro constituído no modelo
democrático tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III), ou seja,
que o Estado brasileiro adotou a forma democrática para seu governo (art. 1º, caput) e que
entre seus fundamentos estaria a dignidade da pessoa humana (inciso III).
Apesar da manipulação autorizada pela fluidez do conceito democrático14, é
possível identificar que a democracia é, a um só tempo, meio e fim de realização do governo
voltado aos interesses do povo e que lhe permite participar direta e indiretamente das decisões
políticas pertinentes. Exige, então, que seja resguardada a igualdade e a liberdade dos
cidadãos para assim não experimentarem impedimentos ou mesmo obstáculos na participação
e condução dos interesses comuns. Faz-se então necessário que o Estado, em suas diversas
funções e através de seus agentes, tenha o ser humano em seu epicentro, estando, assim,
justificado seu fundamento na dignidade da pessoa humana.
Esta inserção da dignidade da pessoa humana entre os fundamentos do Estado
importa no reconhecimento formal do valor dado ao ser humano enquanto pessoa dotada de
dignidade, circunstância e elemento inerente à sua condição de pessoa. A dignidade da pessoa
humana deve ser entendida como atributo do ser humano, algo que lhe é essencial e
necessário à sua própria existência15. Isto afasta a pretensão de traçar-lhe como direito,
14 Neste sentido são as lições de Bobbio (1986), Sartori (1994) e Robert Dawl (2001).
15 Importante ressaltar a existência da defesa da distinção entre as expressões dignidade da pessoa humana e
dignidade humana, de onde se depreende o posicionamento de que a primeira tem enfoque sobre o indivíduo
detentor de personalidade jurídica, enquanto a segunda expressão estaria voltada ao ser humano. Apesar da
Constituição Federal de 1988 tratar da dignidade da pessoa humana, deve-se ter em vista que o Tratado de
Proteção às Pessoas com Deficiência Física foi incorporado ao ordenamento jurídico interno com força de
Emenda Constitucional, a teor das disposições do art. 5º, §3º da CF/88 e assim é tratada como cláusula pétrea
(art. 60, §4º), pelo que deve ser entendida como referente ao ser humano, independentemente de haver adquirido
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enquanto regra jurídica, haja visto que o fundamento deste está na própria dignidade humana,
além do sentido de direito evidenciar faculdades – (ex. faculdade de agir) – e inclusive admitir
exceções e restrições, o que não seria admissível diante da natureza da dignidade humana.
Contudo, este status de princípio lhe reserva a fundamentação de existência de direitos,
especialmente dos direitos fundamentais, sejam eles expressos e encartados no texto
constitucional, sejam eles decorrentes do regime vigente (direitos implícitos), o que é
confirmado pelo pensamento de Sarlet (2005, p. 573-574) segundo o qual,

Ao examinar o status jurídico-normativo da dignidade da pessoa humana no âmbito
de nosso ordenamento constitucional, verifica-se que, no Brasil, diversamente de
outras ordens jurídicas onde nem sempre houve clareza quanto ao seu correto
enquadramento, o constituinte de 1988 preferiu não incluir a dignidade da pessoa
humana no rol dos direitos e garantias fundamentais, guindando-a, consoante já
frisado, à condição de princípio (e valor) fundamental (art. 1, inc. III, da CF), muito
embora a inclusão – no que diz com a terminologia adotada pela CF – no Título dos
princípios fundamentais, não afasta a circunstância de que a dignidade, em diversas
situações, no campo do Direito, atua como regra jurídica, em outras palavras, como
fundamento de regras jurídicas, como é o caso, por exemplo, da proibição da tortura
(...).

A Constituição Federal de 1988 não tratou a dignidade da pessoa humana como
direito fundamental, mas como princípio e valor fundamental, muito embora não deixe de ter
contornos de regra jurídica ou mesmo seja fundamento de regra jurídica. Do princípio da
dignidade da pessoa humana pode-se extrair direitos e deveres mesmo que não positivados, o
que enseja concluir sua natureza de norma de direito fundamental, embora não seja positivado
e tratado como direito fundamental à dignidade humana.
Tanto a doutrina como a jurisprudência do STF não demonstram haver
concordância frente ao caráter jurídico-normativo da dignidade da pessoa humana, o que
mitiga sua plena eficácia na ordem jurídico-constitucional. Para Sarlet (2005), o
reconhecimento da dignidade da pessoa humana enquanto princípio ou mesmo regra
constitucional fundamental, não retira sua importância enquanto fundamento para toda ordem
jurídica, e, assim sendo considerado, lhe atribui maior pretensão de eficácia e efetividade.
Ao considerar o caráter normativo da dignidade da pessoa humana, que prescreve
o respeito e a promoção deste atributo e de todas as condições necessárias para o
personalidade jurídica.
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desenvolvimento humano, verifica-se sua obrigatoriedade enquanto princípio e fundamento
da ordem jurídica, e, portanto, seu entrelaçamento e contingência (conteúdo) com as normas
que prescrevem os direitos fundamentais.
Enquanto princípio, a dignidade da pessoa humana representa a pedra angular, o
centro de irradiação de onde se extrai fundamento e unidade do ordenamento jurídico, posto
ser o homem a própria razão de existir da sociedade e do Estado. Assim, estando previsto
enquanto princípio e fundamento do Estado brasileiro, tem-se que o mesmo e todo sistema
jurídico volta-se à realização e proteção do ser humano. Todo pensar e agir juridicamente
funda-se na dignidade da pessoa humana, muito embora na concretização dos direitos
fundamentais se possa ter diversidade em sua incidência. Tal preceito ainda tem sido utilizado
como critério de interpretação e aplicação do direito constitucional, ainda mais quando se
trata de proteção e promoção aos direitos fundamentais, que, por não poderem ser havidos
como taxativos ou com delimitações definitivas, necessitam de sua dimensão para fins de
realização. Neste ponto, deve-se convir que as manifestações dos direitos fundamentais não
representam uma lista fechada ou rol predeterminado e que estão em expansão à medida que
as necessidades humanas se revelam, acompanhando, assim, o desenvolvimento histórico e
social, o que eleva a importância da atividade jurisdicional ou mesmo das demais instituições
do Estado em definir e materializar o conteúdo dos direitos e garantias fundamentais.

1.2 Direitos Humanos e Direitos Fundamentais

A abordagem sobre os direitos humanos deve considerar sua existência
independentemente do status político, econômico ou social do indivíduo e percebê-los como
inerentes ao ser humano e precedente à própria institucionalização do Estado de Direito. A
preocupação com sua delimitação ocupa várias teorias e o transcurso da história tem refletido
distintas fundamentações ao conceito de direitos humanos, concedendo-lhes finalidades e
significações. Assim foi conhecido como direitos naturais durante os séc. XVII e XVIII;
direitos públicos subjetivos pela doutrina francesa e alemã do séc. XIX e, ainda, como direitos
humanos e fundamentais com as revoluções americana e francesa, o que importa em
corroborar com a concepção de Bobbio (1992) de que o entendimento e conceituação dos
direitos humanos estaria correlacionado com o contexto histórico e cultural de sua aclamação.
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A Declaração dos Direitos do Homem de 1789 já previa direitos da personalidade,
sendo a mesma reeditada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, que deslocou-os do
âmbito do direito privado para inseri-los enquanto direitos humanos. Na ordem internacional,
a proteção ao ser humano recebeu especial atenção após a Segunda Guerra mundial, em face
de suas consequências e das atrocidades praticadas contras as pessoas16. Os dois grandes
conflitos bélicos do século passado legaram para humanidade sequelas de difícil superação e o
aprendizado de como o ser humano é nocivo e pode comprometer a própria humanidade e os
destinos do planeta17.
Para Annoni (2008), os direitos humanos possuem significação diferenciada
conforme o grau de desenvolvimento da sociedade e do direito, estando condicionada a forma
de organização política da sociedade; pela presença ou não da democracia e da liberdade do
povo; pelo desenvolvimento econômico e cultural; pelo grau de envolvimento do cidadão nos
processos decisórios; pela laicização do Estado; pelo grau de emancipação e fortalecimento
das instituições públicas e das instituições políticas.
Diante de sua historicidade faz-se necessário reconhecer suas origens para se
alcançar sua significação, promoção, proteção e efetivação. Assim, a partir do momento em
que passaram a ser positivados surgiu a necessidade de identificação de seus elementos
essenciais, como forma de identificá-los como categoria jurídica. Sua definição apresenta
dificuldades diante da elasticidade, indeterminação e fluidez que a significação de seus termos
pode alcançar, inclusive para legitimar intervenções ou mesmo, a contrário sensu, atos
desumanos. Este pensamento é confirmado através do pensamento de Annoni (2008, p. 36)
para quem

A expressão de direitos humanos, em geral, assume maior amplitude, apontando
para todos os direitos do ser humano, quer tenham sido eles positivados ou não. Em
regra, guarda relação com o Direito Internacional, por referir-se às posições jurídicas
que reconhecem o ser humano como sujeito de direitos, de direitos humanos, sem
sua vinculação com o reconhecimento desses mesmos direitos pela ordem
constitucional ou infraconstitucional de determinado Estado. Aspiram, pois, a uma
validade universal, para todos os povos e tempos.

16 Consta do Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: “Considerando que o
desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da
Humanidade [...]”.
17 Hannah Arendt (2010) inclusive chama atenção de que os dois grandes conflitos mundiais do século passado
não alcançaram a paz perseguida, mas na realidade promoveram transformações na manipulação dos recursos
tecnológicos capazes de ameaçar a própria existência humana.
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Ultrapassado este marco histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, os direitos humanos passaram a ser reconhecidos na ordem internacional por
diversos países e positivados nas constituições, recebendo a conformação de direitos
fundamentais para designar todos aqueles direitos inerentes, necessários e imprescindíveis à
existência humana. Assim, a terminologia de direitos humanos passou a ser usualmente
utilizada para retratá-los em documentos internacionais, enquanto que na Constituição
predomina o uso da expressão “de direitos fundamentais”.
Pode-se entender, assim, que os direitos fundamentais são aqueles positivados
através da Constituição, possuem natureza principiológica e buscam efetivar a dignidade
humana, de modo que as atividades que tenham repercussão sobre a existência humana só
possuirão legitimidade mediante a observância de tais preceitos. Conforme Lopes (2001), os
direitos fundamentais procuram resguardar as condições essenciais para se alcançar a
dignidade humana e devem ter previsão na Constituição ou decorrer do sistema por ela
adotado, gerando direitos subjetivos ao seu titular.
Assim, vários países assinaram documentos internacionais com previsão expressa
do compromisso de proteção e preservação da integridade física, psíquica e moral das
pessoas, sendo que tais direitos culminaram por serem positivados em suas Constituições.
Neste sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos18, o Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos19 e a Convenção Americana de Direitos Humanos20, também
conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, incluíram entre seus dispositivos cláusula
que obriga os Estados a respeitarem a integridade física, psíquica e moral das pessoas,
especialmente as que estiverem sob a jurisdição estatal.
A teoria kantiana de direito cosmopolita21 contribuiu pela busca na ordem
18 Artigo V da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Ninguém será submetido à tortura, nem a
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.
19 Artigo 7 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos: “Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem
a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”. Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992.Disponível
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm>, acessado em 18/10/2012.
20 Artigo 5.1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 5.2. Ninguém
deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da
liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Decreto nº 678 de 06 de
novembro de 2011. Disponível em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and67892.pdf>, acesso em 20/10/2012.
21 Após a Revolução Francesa, em um período marcado por guerras e suas consequências, Kant elabora ensaio
em formato de tratado internacional voltado para paz mundial, denominado 'Sobre a paz perpétua'. Sua teoria
sobre a paz perpétua funda-se em quatro aspectos principais: a) as relações entre os estados não estão
juridicamente conformadas (os estados, nas suas relações externas, vivem ainda num estado não-jurídico (seria
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internacional de legitimação para os direitos humanos, que se materializou através de
documentos, tratados e convenções que atribuem à dignidade humana o núcleo, fundamento e
centro irradiador do ordenamento jurídico. O ser humano passa a ser a fonte de todo
arcabouço normativo, internacional e internamente, que deve existir e ser aplicado para
valorização, promoção, proteção e efetivação da dignidade do homem. Há mudança de
postura frente à fragmentariedade com que era tratado o ser humano, de modo a passar ser
percebido, em sua integridade, como membro inclusive de uma comunidade internacional e,
como tal, insuscetível de receber tratamento discriminatório.
Annoni (2008) argumenta que esta mudança deu-se com a teoria holística ao
questionar a visão cartesiana, fragmentada e racional do mundo, e por apresentar o enfoque no
ser humano enquanto integrado em comunidade, com outros seres, conhecimentos, culturas, e
ciências. Para esta autora:

A teoria holística não é a única teoria contemporânea do conhecimento a pregar a
integridade e a necessidade de uma mudança da visão de mundo para além da teoria
cartesiana, do determinismo genético e do relativismo cultural. Também no campo
das ciências exatas, as últimas descobertas, em especial na física quântica, estão por
revolucionar a maneira de como o mundo deve ser percebido e compreendido.
Noções como as de tempo, espaço, matéria, objeto e causa e efeito foram revistas e
chocaram a comunidade científica internacional ao afirmarem que, de fato, o
mundo, em todos os seus elementos, está constantemente interligado e em
melhor dizer num estado jurídico provisório); b) os estados encontram-se no estado da natureza, marcado pela
iminência da guerra (o estado de natureza é um estado de guerra e, portanto, um estado injusto); c) estando nesta
situação injusta, os estados devem procurar reunir-se em federação de estados, em que se obrigariam a não
interferir nos assuntos internos uns dos outros e se protegeriam mutuamente de forças externas; d) a federação
teria natureza associativa e não seria dotada de soberania. Para o alcance deste modelo de federação, que não se
trata de Estado Federado e sim de confederação, Kant estabeleceu condições necessárias para que fossem
eliminadas as principais razões de guerra entre os estados: a) que nenhum tratado seja realizado com 'tácita
reserva de pretexto para uma guerra futura'; b) 'nenhum estado independente pode ser adquirido por outro através
de sucessão hereditária, troca, compra ou doação', afastando a concepção da teoria do 'Estado patrimonial' e
respeitando o 'estado moral'; c) dissolução de exércitos permanentes, de modo a ser garantida a paz com o
desarmamento; d) 'não devem ser contraídas dívidas públicas em vista de uma ação a ser empreendida no
exterior'; e) nenhum Estado deverá intervir, através da força, na constituição e no governo de um outro Estado,
salvo diante de eventual anarquia promovida pela desordem interna gerada pela guerra civil e ausência de
governo; f) deve haver um limite para os ações entre os Estados em conflitos, de modo a ser preservada a
possibilidade de paz futura ao se afastar os meios desonestos, de modo a ser afastado o temor de um Estado ser
subjugado pelo outro, da guerra de extermínio, guerra de punição ou da guerra de conquistas. Prescreve ainda
três condições para a viabilização da paz duradoura: a) a constituição de qualquer estado deve ser republicana,
posto serem respeitados a liberdade entre os cidadãos e a busca natural dos homens pela paz, o que levaria o
desejo de paz frente outros Estados, posto ser entregues aos mesmos a decisão na participação de guerras e
assunção de suas consequências; b) 'o direito internacional deve fundamentar-se numa federação de estados
livres', não bastando ser uma república, mas que trate a todos de forma igual e respeite seus direitos, afastando
toda e qualquer possibilidade de guerras; c) 'o direito cosmopolita deve ser limitado às condições de uma
hospitalidade universal' as relações entre o Estado e seu não-cidadão seja regido por um direito cosmopolita sob
o parâmetro de hospitalidade universal, refutando-se a hostilidade pelo fato de ser estrangeiro, mas resguardando
o Estado contra assaques que venha a lhe desagregar ou ameaçar sua existência. (BOBBIO, 2000, p.256-257).
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movimento. (ANNONI, 2008, p. 40).

Ao considerar a integridade do ser humano percebe-se a presença de direitos que
lhes são universais, indivisíveis, irrenunciáveis, interdependentes e integrados com o meio
ambiente, inclusive social e cultural, o que leva ao reconhecimento dos direitos humanos
possuírem facetas que são reveladas e não originárias com o período vivenciado. À medida
que a sociedade evolui passa-se a visualizar a necessidade de maior proteção a determinado
aspecto ligado à dignidade humana.

1.2.2 Características dos Direitos Humanos

Apesar de não haver uniformidade doutrinária frente extensão de todas suas
características, com esta concepção sobre a integridade do ser humano é possível sustentar
certa unidade mínima de entendimento de que os direitos humanos seriam caracterizados por
sua universalidade, indivisibilidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade.
Pode-se ainda acrescentar que o reconhecimento dos direitos humanos ainda não chegou a
termo, haja visto serem marcados pela historicidade em sua afirmação, além de gerarem
deveres aos Estados na sua promoção, proteção e efetivação. Contudo, não são absolutos e
podem ser limitados diante de outros direitos humanos.
Através da universalidade, constata-se que o ser humano é titular de direitos
simplesmente por possuir esta qualidade, o que afasta qualquer pretensão discriminatória ou
tendente ao seu não reconhecimento, de modo a ser oponível em qualquer momento da vida
humana e contra quem venha lhe ameaçar ou violar, tanto no plano temporal como no plano
espacial. Assim, os direitos humanos não estão condicionados a aspectos temporais ou
espaciais, ou seja, não são passíveis de serem alterados em decorrência de transformações
históricas ou tecnológicas, e também não deixam de serem reconhecidos em razão do espaço
territorial ocupado pelo homem. Os opositores desta universalidade se apoiam na
historiografia para asseverarem que o seu reconhecimento está condicionado ao
desenvolvimento econômico, social, político e cultural da sociedade, e assim não poderem ser
havidos como universais já que existiriam diversas realidades mundiais e os povos não se
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encontram no mesmo grau de desenvolvimento. Não obstante, os documentos internacionais
apontam para esta característica universalizante na medida que países mais desenvolvidos
economicamente, assim como os menos desenvolvidos, lhes reconhecem.
A indivisibilidade22 impõe aos direitos humanos tratamento jurídico equivalente e
reconhece a interdependência entre os direitos de diferentes dimensões. Pela indivisibilidade,
reconhece-se a presença das diferenças históricas, culturais, econômicas, regionais, sociais e
políticas, mas o respeito a tais distinções esbarra nos direitos humanos que prevalecem sobre
estas. Deve-se observar a cautela para que os direitos humanos não sejam utilizados para
justificar intervenções ou mesmo imposição desmedida, assim como as distinções ventiladas
não sejam manejadas para se negar tais direitos.
Os direitos humanos são irrenunciáveis, posto não se poder renunciar à condição
humana, assim como sua existência independe da vontade do seu titular, o que leva à sua
inalienabilidade e imprescritibilidade. Não se admite a possibilidade de transferência de
titularidade, nem muito menos do decurso do tempo para ser invocada. Todavia, há de se
observar a possibilidade de alguns direitos poderem ter destinação ou valoração atribuída
mediante a possibilidade do uso e cessão de sua representação, como, por exemplo, a cessão
de imagem, ou mesmo a possibilidade da exigência de seu respeito poder ser prejudicada por
ficções jurídicas que procuram assegurar a segurança jurídica e estabilidade nas relações,
como ocorre através dos institutos da decadência e da prescrição.

1.2.3 Os Direitos Fundamentais e sua dimensão objetiva (Dever de
Proteção)

Conforme já exposto, os direitos humanos, ao serem incorporados nos
ordenamentos jurídicos através da positivação normativa, passam a ser denominados de
direitos fundamentais. Inicialmente foram concebidos como direitos de defesa, aptos a
22 A Conferência

Internacional sobre Direitos Humanos de 1968, realizada em Teerão, prescreveu em sua Proclamação que “como os
direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a plena realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos
econômicos, sociais e culturais é impossível” (art. 13). In: Conferência de Teerão de 1968, disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Confer%C3%AAncias-de-C%C3%BApula-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-sobreDireitos-Humanos/proclamacao-de-teera.html, acessado em 07/10/2012. Assim também da II Conferência Internacional sobre Direitos
Humanos da ONU de 1993, em seu art. 5, diz que “todos os direitos humanos são universais, indivisíveis e inter-relacionados. A comunidade
internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. As
particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em consideração, assim como os diversos contextos históricos, culturais e
religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente de seus
sistemas políticos, econômicos e culturais”.In: Declaração e Programa de Ação de Viena (1993), disponível em:
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm. Acessado em 07/10/2012.
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proteger o ser humano das incursões arbitrárias do Estado. Contudo, diante da nova ordem de
valores instaurada pós-Guerra e da revelação de novos conteúdos para os direitos humanos,
passou-se a perceber também a existência de uma dimensão objetiva nos direitos
fundamentais que norteiam toda atividade do Estado, com a finalidade maior de se alcançar a
dignidade da pessoa humana. O Estado, além de respeitar os limites impostos pelos direitos
fundamentais, também deve promovê-los e colocá-los à salvo de incursões indevidas de quem
quer que seja. Assim, os direitos fundamentais enquanto direitos subjetivos atribuem aos seus
titulares à posição jurídica de que lhes permite exigir sua concretização, especialmente para
evitar intervenções em suas posições jurídicas jusfundamentais, sendo reconhecidos
inicialmente como direitos de defesa. Enquanto expressados de forma objetiva constituem o
ordenamento jurídico, lhe impondo objetivamente um conjunto de valores, assim como
condições de existência do Estado de Direito. Portanto, são a um só tempo direitos subjetivos
e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva.
Os direitos fundamentais possuem perspectiva para além de direitos de defesa, de
modo a ensejar também perspectiva objetiva que revela a obrigação do Estado em proteger os
direitos fundamentais de desrespeito e lesões advindas de terceiros, o que amplia seu espectro
de atuação. É o reconhecimento de que o ofensor dos direitos fundamentais pode ser qualquer
pessoa, o que exige nova perspectiva de atuação do Estado, de modo a exigir que não
conserve apenas a 'posição negativa' de se abster da prática de atos, para engendrar na
proteção e promoção dos direitos fundamentais. Para Freitas (2007, p. 34),

A perspectiva ou dimensão objetiva dos direitos fundamentais, antes e ao contrário
de significar simplesmente o oposto da dimensão subjetiva, ou equivocadamente o
seu antagonismo, implica o reconhecimento de que às normas jusfundamentais que
contemplam a produção de direitos subjetivos é também atribuída função autônoma
e transcendental àquela, projetando tanto conteúdos normativos distintivos, quanto
um específico plexo axiológico vertido na compreensão do sistema de direitos
fundamentais enquanto ordem objetiva de valores.

O reconhecimento de tal ordem de valores presentes junto aos direitos
fundamentais decorre da passagem do Estado de Direito para o Estado Democrático de
Direito, quando os direitos fundamentais deixaram de representar apenas direitos de defesa
em sentido negativo e emanaram postura positiva em prol de sua concretização.
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Freitas (2007) expõe que as bases que fundam a teoria dos direitos fundamentais
como ordem objetiva de valores advém da teoria da integração desenvolvida por Rudolf
Smend que defendia, a partir de uma visão sistêmica sobre os direitos e liberdades
proclamados na Constituição de Weimar23, a existência de um função integradora dos direitos
fundamentais e que inspirava todo o ordenamento jurídico. Com este reconhecimento de que
os direitos fundamentais irradiam valores objetivamente extraídos do texto constitucional
afirma-se seu efeito irradiante sobre todo ordenamento infraconstitucional a exigir que sua
aplicação e interpretação ocorra conforme os direitos fundamentais.
Ademais, embora o dever de segurança esteja na matriz do Estado moderno, temse que frente à perspectiva objetiva dos direitos fundamentais e da sua atual dogmática, ao
Estado foi atribuído o encargo de proteger, promover e concretizar os direitos fundamentais, o
que não se resume à atividade de manutenção da ordem pública. Desta concepção, também
decorre a obrigação do Estado em proteger os direitos fundamentais individuais de ameaças
ou violações promovidas por terceiros, em ampliação da perspectiva subjetiva e originária de
direito de defesa. Esta obrigação reconhece outra dimensão dos direitos fundamentais ao
revelar a obrigação do Estado no dever de proteção24 e promoção das posições
jusfundamentais das pessoas. Assim, ao Estado não compete apenas não intervir ou se abster
frente os direitos fundamentais, como também impõe a proteção destes quando ameaçados por
terceiros25.
Reconhecida esta outra medida dos direitos fundamentais, passa-se a ter que a
23 Segundo Sarlet (2011, p. 156), foi com a Lei Fundamental Alemã de 1949, e especialmente com a decisão
tomada pela Corte Constitucional no famoso caso Lüth, que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais foi
identificada pela primeira vez. Neste caso que tratou sobre a proteção do direito fundamental de liberdade de
expressão mesmo diante de relações privadas, especificamente de particulares emitirem sua opinião sobre a
divulgação de obra artística, reconheceu a Corte Alemã que os direitos fundamentais, além de outorgarem
determinadas posições jurídicas exigíveis pelos indivíduos, também vinculavam o poder Executivo, Legislativo e
Judiciário, com diretrizes materiais para todo o ordenamento jurídico, de modo que as decisões adotadas por
qualquer agente público devem ser precedidas da proteção aos direitos fundamentais.
24 Naquilo que apresenta de central, a doutrina das obrigações de proteção não é propriamente nova. Representa
o redescobrimento de uma ideia que se encontra enraizada na concepção originária do Estado moderno, mas que
parece ter caído em um certo esquecimento durante o século XIX. A diferença essencial é que na atualidade a
teoria dos deveres de proteção justifica-se a partir de garantias antes inexistentes, porquanto ancorada na
positividade dos direitos fundamentais, em sua dupla função. Outrossim, considerando-se que um dever de
proteção deve se realizar de forma suficiente (um dever de tomar medidas insuficientes seria totalmente inútil),
sua análise reclama o recurso ao princípio da proporcionalidade, também em sua dupla perspectiva. (FELDES,
2008, p. 78).
25 A dimensão objetiva dos direitos fundamentais liga-se ao reconhecimento de que tais direitos, além de
imporem certas prestações aos poderes estatais, consagram também os valores mais importantes em uma
comunidade política, constituindo, como afirmou Konrad Hesse, “as bases da ordem jurídica da coletividade”.
Nessa linha, quando se afirma a existência desta dimensão objetiva pretende-se, como registrou Vieira Andrade,
“fazer ver que os direitos fundamentais não podem ser pensados apenas do ponto de vista dos indivíduos,
enquanto faculdades ou poderes de que estes são titulares, antes valem juridicamente também do ponto de vista
da comunidade, como valores ou fins que esta se propõe a prosseguir. (SARMENTO, 2004, p. 134).
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eficácia desta dimensão objetiva, especialmente no tocante ao dever de proteção, deve ser
concedida por todas as esferas de atuação do Estado. Para se alcançar tal dimensão, Sarmento
(2004) sugere que se abstraia, do direito fundamental, seu titular, o destinatário e a abstenção
que dele emana, de maneira que somente ficaria o bem jurídico, que como valor fundamental
irradiaria sua dimensão sobre toda ordem jurídica. Para Sarlet (2011), o dever de proteção
também é exteriorizado a partir da teoria da dignidade da pessoa humana que, ao considerá-la
como princípio fundante de todo o ordenamento jurídico determina o dever de proteção aos
direitos fundamentais como mecanismo para alcançar a realização e concretização destes26.
Lênio Streck (2005) entende esta perspectiva protetiva dos direitos fundamentais
como a nova 'virada copernicana', a orientar todo o ordenamento jurídico e ensejar a
concretização dos direitos fundamentais e alcance da dignidade da pessoa humana. Neste
sentido, destaca que o Estado abandona a postura de inimigo das liberdades fundamentais
para ser protetor dos direitos fundamentais, inclusive através do Direito Penal, caso este seja o
mecanismo adequado para se resguardar tais posições jusfundamentais27.
Esta dimensão objetiva não autoriza o distanciamento da matriz subjetiva dos
direitos fundamentais para se viabilizar sua funcionalização em atendimento aos interesses
coletivos. Lembra Sarmento (2004) que “a hipertrofia constitucional acaba convertendo a Lei
Maior num instrumento totalitário, que asfixia as forças sociais, ao subtrair-lhes o espaço
vital”, o que, portanto, demanda equilíbrio entre as duas posições de incidência dos direitos
fundamentais, de modo a ser evitado o excesso na intervenção (proibição do excesso) ou a
ineficiência da proteção (proibição da proteção deficiente).
Feldes (2008) destaca que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em
26 Também (mas não apenas) neste contexto, assume particular relevância a constatação de que a dignidade da
pessoa humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e da comunidade em geral (portanto, de
todos e de cada um), condição dúplice esta que também aponta para uma paralela e conexa dimensão (em
particular no que diz com a perspectiva jurídico-constitucional) defensiva e prestacional da dignidade, ainda
mais evidente quando se cuida de identificar a conexão entre a dignidade da pessoa humana e os direitos e
garantias fundamentais (...). (SARLET, 2011 p. 572).
27 Essas alterações no campo político-social fariam emergir duas doutrinas estreitamente vinculadas que se
dirigem contra uma compreensão reducionista dos direitos fundamentais (como direitos “contra” o Estado): (a) a
da eficácia dos direitos fundamentais entre particulares e (b) a dos deveres de proteção, expressão da atribuição
aos direitos fundamentais da função de imperativo de tutela. Mirados sob essa perspectiva (imperativos de
tutela), os direitos fundamentais legitimam até mesmo restrições (proporcionais) aos direitos individuais,
limitando o conteúdo e o alcance desses direitos em favor da própria liberdade de ação dos indivíduos ou de
outros bens constitucionalmente valiosos, o que pode implicar a necessidade de adoção de medidas de caráter
penal. Como sustentam Mendes, Coelho e Branco: “esse dever de proteção mostra-se associado sobretudo, mas
não exclusivamente, aos direitos à vida, à liberdade e à integridade física (incluindo o direito à saúde). O Estado
deve adotar medidas – até mesmo de ordem penal – que protejam efetivamente os direitos fundamentais.
(FELDES, 2008, p. 75-76).
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1975, se pronunciou sobre o dever de proteção através do direito penal, última razão de
intervenção estatal, em julgamento sobre a legitimidade constitucional da despenalização do
aborto. Posteriormente, também em julgamento envolvendo matéria penal, reconheceu a
dignidade constitucional da proibição de proteção deficiente, através da decisão que ficou
conhecida como Aborto II [BverfGE 88, 203], de 28/05/199328, em que reconheceu o dever de
proteção emanado do direito fundamental que obrigava ao Estado atuar como guardião de
direitos fundamentais e não só se abster de práticas que lhe inviabilizasse ou diminuísse seu
conteúdo.
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o dever de
proteção, especialmente no que se refere à proibição de proteção deficiente, conforme se
depreende dos julgamentos do Recurso Extraordinário n. 418.376 (D.J. 23/03/2007) e a Ação
Direta de Inconstitucionalidade ADIN 3112 (D.J. 26/10/2007), ADIN 3510 (J. 29/05/2008).
Assim também na Representação para Intervenção Federal n. 114 – Mato Grosso, conforme
assinalou Sarmento (2004, p. 169). Este reconhecimento pelas Cortes Constitucionais
demonstram que a atuação estatal e, particularmente, as legislações devem proteger os direitos
fundamentais sob pena do Estado não cumprir sua obrigação na realização dos direitos
humanos.

1.2.4 Atividade do Estado diante do dever de proteção decorrente da
perspectiva objetiva dos direitos fundamentais

Essa perspectiva objetiva dos direitos fundamentais exige que todas as funções e
poderes estatais, especialmente nos Estados Democráticos de Direito, sejam exercidos para
guarda e realização dos direitos fundamentais, o que enseja inclusive o controle de
constitucionalidade, em verdadeira eficácia irradiante sobre todo o Estado de Direito.
28 Na decisão conhecida como Aborto II [BverfGE 88, 203], de 28/05/1993, o TCF alemão conferiu dignidade
superior a uma figura jurídica atrelada à proteção dos direitos fundamentais: a proibição da proteção deficiente
(Untermassverbot). Baseados, entre outros, no trabalho de Canaris, os juízes do Tribnal de Karlsruhe
estabeleceram que “o legislador, por força do mandado constitucional, estaria obrigado a observar a proibição de
proteção deficiente no cumprimento do dever prestacional (na forma de deveres de tutela de direitos
fundamentais)” Salientando que a determinação acerca do (s) tipo (s) de proteção (sanção) a ser conferida é, em
princípio, tarefa do legislador, asseverou também o TCF alemão que o Estado deveria tomar medidas (…)
suficientes ao cumprimento do seu dever de tutela, que façam com que obtenham uma (…) tutela adequada e,
enquanto tal, eficaz”, o que implica que o “legislador deve observar a proibição de insuficiência (…); até aqui
ele está sujeito ao controle jurisdicional constitucional. (FELDES, 2008, p. 91).
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Contudo, esta eficácia não deve ser havida apenas diante de crises ou conflitos, mas na
atividade natural do cotidiano.
Os direitos fundamentais demarcam a atividade do legislador ao vinculá-lo aos
limites decorrentes do âmbito de defesa destes direitos e a proibição de invadir seu núcleo
essencial29, bem como impõe o dever de legislar em favor de sua concretização, muito embora
balizado na observância da efetividade da Constituição frente a reserva do possível e mesmo
do princípio do não retrocesso social. Tais aspectos rompem com a ideia de ampla
discricionariedade legislativa e lhe exige nova postura em favor da concretização dos direitos
fundamentais.
Importante ressaltar que a garantia do conteúdo essencial determina balizas para
que o legislador não desnaturalize o núcleo de direito fundamental, o que legitimaria o
controle da constitucionalidade. Assim, partindo do pressuposto de que não há direito
absoluto, Lopes (2004) considera que a garantia do conteúdo essencial impede que o direito
se torne impraticável; que o direito não possa mais ser protegido e mesmo que seja dificultado
o exercício do direito além do razoável.
Em face do dever de proteção, tem o legislador sua atividade limitada entre as
balizas que lhe impedem o excesso na atividade legislativa e a desnaturalização ao conteúdo
essencial do direito fundamental, assim como proíbem a insuficiência da proteção, o que
exige esforços junto ao princípio da proporcionalidade para averiguá-la.
Para Freitas (2007), esta perspectiva objetiva dos direitos fundamentais também
ensejam do Administrador limites em sua atuação enquanto direitos de defesa, ao tempo em
que também prescrevem que a execução das leis e sua interpretação sejam efetivadas
conforme os direitos fundamentais, inclusive com a possibilidade de deixar de cumpri-las em
face da supremacia da Constituição Federal.
De outro lado, não há, na Constituição Federal de 1988, previsão expressa sobre a
vinculação da atividade jurisdicional aos direitos fundamentais, até por ser dispensável e
próprio da atividade jurisdicional a concretização do ordenamento jurídico pautado na
Constituição, haja vista a superioridade hierárquica desta e a unidade que concede àquele, o
29 A garantia do conteúdo essencial surgiu basicamente para limitar os abusos normativos da atividade
reguladora do legislador ordinário em matéria de direitos fundamentais. A importância da garantia como
mecanismo de limite ao poder de legislar é inquestionável, não apenas porque é uma garantia que não depende
de maiores regulamentações – visto que sua aplicação pode ser direta, facilitando sua utilização – mas porque,
por meio dela, pode-se garantir o real exercício dos direitos fundamentais, elementos legitimadores e
fortalecedores do Estado Democrático de Direito. (LOPES, 2004, p.14)
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que impõe à atividade jurisdicional o dever de interpretar, aplicar e resolver lacunas das leis
em conformidade com os direitos fundamentais e sua eficácia irradiante30. Sobre esta
vinculação do magistrado aos direitos fundamentais, Freitas (2007, p. 53-54) lembra que,

Conforme leciona Enterría, a Constituição tanto configura e ordena os poderes do
Estado por ela constituídos quando estabelece os limites ao exercício do poder
definindo o âmbito das liberdades e direitos fundamentais, quanto define os
objetivos estatais e as prestações que devem ser cumpridas pelo poder,
apresentando-se, dessa forma, como um sistema de preceitos que emana do
exercício do poder constituinte que vincula tanto as autoridades quanto os cidadãos.
Dessa condição de norma normarum ressalta uma dita vinculação geral do julgador
na medida exata em que tanto a constituição dos tribunais, a atribuição das
respectivas competências e a definição dos procedimentos a serem por eles adotados
sejam definidos em sede constitucional, tratando-se aqui da vinculação aos efeitos
dos direitos fundamentais enquanto normas de organização e procedimentos.

A perspectiva objetiva dos direitos fundamentais demanda que todos os esforços
do Estado e de sua atuação sejam pautados na realização dos direitos fundamentais, que
transcende a concepção de serem obrigações negativas para abraçar o dever de materializá-los
e protegê-los, inclusive da ação de particulares.

1.3 O Dever de Proteção dos Direitos Fundamentais como fundamento da
obrigação de Assistência às Vítimas de Criminalidade e Abuso de Poder

Conforme apontado, a previsão constitucional dos direitos e garantias
fundamentais tem por objetivo não só a defesa em face de eventuais incursões do Estado
sobre o ser humano, como também carrega uma dimensão objetiva que gera, dentre outros, o
dever de proteção e de organização e procedimento. Esta dimensão objetiva prescreve ao
Estado ações positivas para a realização dos direitos fundamentais voltadas a assegurar a
dignidade humana.
30 A eficácia irradiante tem na interpretação, conforme a Constituição, um dos seus mais férteis instrumentos.
Esta técnica, segundo a doutrina mais autorizada, desempenha concomitantemente os papéis de princípio
hermenêutico e mecanismo de controle de constitucionalidade. Como princípio hermenêutico, ela impõe ao
operador do direito que, diante da ambiguidade de determinada disposição legal, opte pela exegese que torne esta
norma compatível com a Constituição, mesmo que não seja a resultante da exegese mais óbvia do preceito.
(SARMENTO, 2004, p. 155).
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simultaneamente com sua positivação no Texto constitucional, como aponta Carvalho (2001),
ainda mais no Brasil, onde a cidadania ainda está por se completar, onde as desigualdades
sociais e econômicas ainda estão relacionadas com a criminalidade e onde os mecanismos
para sua inibição ainda são ineficazes, e em que se tem um contínuo cenário de violência e
criminalidade que produz vítimas das mais diferentes causas, que sofrem violações a seus
direitos fundamentais e que estão a reclamar do abandono a que se sentem submetidas.
Neste passo, por ser a Constituição o instrumento de organização política e
imposição das mínimas regras de limites para o exercício do poder, verifica-se que a
Constituição Federal de 1988 cuidou de assegurar as liberdades públicas e de garantir
proteção às pessoas diante do poder punitivo estatal. Para tanto, aos acusados de prática de
crimes em geral foram assegurados inúmeros direitos que embasam todo o sistema penal,
muitos deles consagrados historicamente, que impedem a imposição pelo Estado de sanções
cruéis, desumanas, perpétuas e de tortura, além de impedirem a prisão das pessoas antes da
formação de sua culpabilidade. Cuidou, assim, de direitos classificados como de defesa às
liberdades individuais, especialmente para não abrir margem de invasões e desrespeito sobre
estes.
Muito embora sua finalidade maior seja a limitação do uso do poder, a
Constituição Federal de 1988 revela também preocupações e previu garantias a favor das
vítimas da criminalidade que lhes beneficiam, assim como aos cidadãos em geral. Há
previsões que asseguram o ajuizamento de ação penal privada se não houver o ajuizamento da
ação penal pública correspondente (art. 5º, inc. LIX 31); a duração razoável do processo (inc.
LXXVIII32); a garantia de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5, inc. LXXIV 33);
indenização para o condenado por erro judiciário (inc. LXXV34); a responsabilização civil de
agentes públicos que vierem causar danos aos particulares nos termos do art. 37, §6º 35; a
previsão da Defensoria Pública com atribuições de promover a referida assistência jurídica
31 Art. 5º, inc. LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo
legal;
32 Art. 5º, inc. LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania;
33 Art. 5º, inc. LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;
34 Art. 5º, inc. LXXV - O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além
do tempo fixado na sentença;
35 Art. 37, § 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;
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(art. 13436); e, ainda, a Assistência Social a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social a teor do art. 20337 da Constituição Federal de 1988.
Destaca-se ainda a previsão sobre a responsabilidade do Estado na criação de mecanismos
para coibir violência no seio da família (art. 226, §8 º38), à criança, ao adolescente (art.22739) e
ao idoso.

1.3.1 O dever de assistência à vítima de criminalidade contido na
Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988 dispõe, no art. 245, que “o Estado assegurará a
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações”, trazendo expresso dispositivo com conteúdo
específico direcionado à vítima de crime, mas delegou ao legislador infraconstitucional a
tarefa de organizar e estabelecer 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.
Da leitura deste art. 245, percebe-se inicialmente certa incoerência em sua
redação ao excluir as vítimas sobreviventes. Além disso, tal preceito foi incerto nas
Disposições Constitucionais Gerais sem qualquer unidade lógica ou de conteúdo com os
demais dispositivos desta sessão. A hermenêutica e a técnica legislativa sustentam que este
espaço é reservado às regras de transição, de sua aplicabilidade ou vigência. Não obstante,
não há impedimento de que, mesmo nas disposições gerais, possam traçar preceitos com
natureza compromissória e significar oportunidade para o legislador constituinte derivado
incluir outras tantas disposições que não tenham sido contempladas no corpo da constituição.
36 Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV.
37 Art. 203. A assistência estatal será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
38 Art. 226, §8 º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
39 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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Assim, compõe a norma jurídica40 e são dotadas de significações.
Ao se decidir inserir o art. 245 no texto Constitucional, gerou-se novas
possibilidades de decisões e ações, mas estas não devem ser dissociadas do ‘horizonte’
traçado no próprio texto, que não se restringe a ‘compor’, ‘formar’ o ordenamento jurídico,
mas dar ‘vida’ a direitos, gerar efeitos sobre as pessoas e também sofrer os efeitos dos
fenômenos jurídicos. Seria restritivo apenas revelar as significações das palavras diante da
exigência de legislação infraconstitucional complementar, ou mesmo negar conteúdo ao art.
245 da CF. Na realidade, houve uma alocação para além da estrutura organizacional do Texto
Constitucional, mas que deixa clara a existência de mandamento constitucional sobre o dever
do Estado brasileiro em prestar assistência à vítima de crime, especialmente a necessitada,
reafirmando sua natureza comprometida com a Justiça social, o que vem de encontro com a
perspectiva objetiva dos direitos fundamentais.
No contexto ora analisado, o art. 245 da C.F./88 assegurou a possibilidade de
existência de sistema jurídico apropriado para garantia da assistência das vítimas de violência
de crimes dolosos, como forma inclusive de preservar a equivalência de esforços entre os
atores envolvidos no fenômeno do crime, logicamente conforme suas peculiaridades.
Igualdade, que é condição de existência do estado democrático.
Ao mesmo tempo em que prescreve direitos e garantias fundamentais e assegura
garantias constitucionais ao acusado de crime, a Constituição Federal de 1988 assegura
também assistência estatal as suas vítimas, o que importa no compromisso do Estado nesta
direção através de regulamentação jurídica do referido dispositivo constitucional.
De forma contrária, caso fosse negada assistência às vítimas da criminalidade, o
sistema jurídico terminaria por gerar desigualdades e impedimentos para cidadania, com
reflexos na concepção de inefetividade de direitos humanos das vítimas e mesmo no fomento
de discurso com aparência verossímil sobre a ideia de que os direitos humanos são voltados
para os acusados ou para lhe assegurar privilégios e impunidade. Portanto, as vítimas de
crimes dolosos reclamam uma ordenação que resgate a estabilidade rompida, que restabeleça
seus direitos e que conceda proteção estatal correspondente à concedida aos acusados, de
maneira que ambos possam realizar seus direitos fundamentais 41, até porque não equivalem a
40 O conceito mais simples de norma jurídica e, talvez, por isso mesmo, o de maior virtualidade, embora
envolva uma tautologia, é aquele que resulta do posicionamento de expressão sintética “jurídica” ao lado da
correspondente expressão analítica “de Direitos”: norma jurídica é norma de Direito, isto é, norma de fazer
Direito. A norma jurídica é regra de fim. (VASCONCELOS, 2006, p. 27).
41 Com o princípio constitucional da isonomia como expressão da racionalidade jurídica no plano da coerência
interna e adequação externa do direito, passa-se da igualdade como forma lógica para a igualdade como norma.
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assistências antagônicas ou que uma gere a exclusão da outra.
A assistência dada aos acusados volta-se mais à proteção das pessoas frente a
eventuais violações da integridade e das liberdades individuais eventualmente produzidas pelo
Estado, daí a prescrição de uma série de direitos - (devido processo legal, ampla defesa,
contraditório, assistência jurídica integral e gratuita, princípio da inocência etc.) - como
obrigações negativas do Estado, o que não serve para justificar as limitações dos encargos do
Estado frente às vítimas de criminalidade, ainda mais que a proteção dos direitos do acusado
não tem o mesmo fundamento que a assistência defendida para vítima. Não se visualiza fator
discriminem que justifique uma atenção especial na legislação de assistência ao acusado e
permita a omissão frente às vítimas de violência de crimes dolosos.
Destaca-se, do artigo de Osório (2010), intitulado de “Aspectos Jurídicos e
Sociais das Formas de Proteção às Vítimas42”, que:

Acerca dos direitos das vítimas observa-se que, diante de todos os mecanismos de
proteção ao acusado, aqueles se fazem insignificantes. É visível a diferença entre os
direitos da vítima e os direitos do acusado. A vítima, diante do fato delituoso é a
parte fragilizada e, mesmo diante dessa situação, não recebe do Poder Público, nem
da sociedade civil, o apoio necessário, ficando numa situação de abandono. […]
Para Nilzardo Leão, a situação ainda se agrava pelo fato da sociedade culpar sempre
a vítima pelo ato de violência, trazendo para esta um trauma maior do que o
esperado. […] O sofrimento ocasionado pelo ato ilícito não se resume ao momento
do cometimento do crime. As vítimas, ao procurarem amparo, sentem-se
desprotegidas, pois não têm direito a um tratamento justo, já que não tem acesso à
justiça; não são restituídas e reparadas devidamente; não têm direito a uma
indenização; nem muito menos a uma assistência médica, psicológica, jurídica e
social justa, acarretando, assim, circunstâncias bem mais danosas ao ser humano.
[…] Segundo João Miranda Silva, o mundo sempre foi parceiro da violência e a
história humana é também, a seu turno, a história de como se exerce a violência a
serviço de interesses políticos, ideológicos, religiosos e culturais, e o relato da
violência privada, caráter recessivo da violência primitiva e que, ainda no terceiro
milênio, constitui a maior praga com que se defronta o mundo atual.

Isso significa que, enquanto forma de dois lados, implicando a diferença “igual/desigual”, a igualdade como
norma importa a preferência pelo tratamento igual, exigindo-se do tratamento desigual uma sobrecarga
argumentativa. Nesse caso, impõe-se a comprovação de que o tratamento igual em um contexto promove, leva
ou mantém o tratamento desigual ilegítimo em outros contextos mais abrangentes, como ocorre especialmente na
justificação das chamadas “ações afirmativas”: dada a sedimentação e cristalização de discriminações sociais
negativas que impedem ou dificultam o acesso a direitos fundamentais, impõe-se a discriminaçcões jurídicas
positivas para que se afirme o princípio da igualdade. (NEVES, 2009, p. 69).
42 Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3689.pdf
Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza – CE nos dias
09, 10, 11 e 12 de junho de 2010.
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O legislador infra-constitucional, enquanto intérprete do art. 245 da CF e futuro
regulador do programa nele contido, deverá buscar a pré-compreensão do que seja assistência
devida pelo Estado às vítimas da criminalidade, que perpassa pelas diretrizes reconhecidas no
contexto internacional, posto tratar-se de fenômeno comum às diversas sociedades, bem como
pelos valores contidos na própria Constituição, especialmente nos fundamentos do Estado
Democrático de Direito, de onde se destaca a dignidade da pessoa humana 43, a cidadania e os
próprios direitos fundamentais.

1.3.2 Demarcação conceitual: de qual vítima se faz menção?

O ataque a integridade da pessoa ou a violação de direitos por terceiros transmite a
compreensão de subjugamento a forças exteriores, contrárias ao seu desejo, que provoca seu
reconhecimento como parte vencida que suporta algo injusto. Estas pessoas que sucumbem a
forças externas são reconhecidas desde os tempos mais antigos como vítimas.
Sua delimitação conceitual pode ser percebida de diversas formas e possui
sentidos diferentes conforme o enfoque a ser dado. Em um sentido do senso comum pode
estar ligado a algum sofrimento, enquanto no religioso a um sacrifício. Até mesmo sob a
conformação jurídica pode ser entendido em forma ampla, como quem suporta alguma
violação legal, seja ela de natureza civil, administrativa etc., ou de maneira mais restrita,
como no âmbito do direito penal. Também não importa em compreensão estática, já que
alguém pode ser vítima diante de alguma situação e, em seguida, tornar-se o algoz. Conforme
será estudado mais a frente, a vítima foi havida no transcorrer da história como alguém
vencida e que suporta prejuízos contra sua vontade, de onde advém a possibilidade de se
insurgir e reclamar vingança ou compensações. Sua busca por justiça tem provocado
reformulações constantes.

43 Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada
ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa, tanto contra
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 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. (SARLET, 2009, p. 67).
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Para Fernandes (1995), a etiologia da palavra decorreria da expressão em latim
vincire, utilizada para identificar os animais vinculados aos sacrifícios ofertados aos deuses
após vitórias de guerra, e derivaria do vocábulo vincere, que significaria vencer, sendo a
vítima reconhecida como o vencido. Borges (2003) ensina que a expressão sofreu evoluções
conforme o transcurso do tempo e da região da língua utilizada, reconhecendo que, no
francês, adotou-se victime; no inglês, victim; no italiano, vittima; no espanhol, victima; e, em
português, vítima.
Mas foi a Vitimologia44, ramo da ciência que pretende se destacar da criminologia
e que delimita como seu objeto específico o estudo da vítima, quem desenvolveu a
delimitação da expressão e considerou vítima não apenas a decorrente de subjugamento
criminal, para incluir desamparados de proteção e socialmente marginalizados. Para Borges
(2003, p. 153),

[···] tem-se um conceito muito amplo do que possa ser uma vítima, sendo esta
apresentada como toda e qualquer pessoa que sofra algum tipo de violência ou
desrespeito a algum de seus direitos, mesmo que esta violação não represente a
prática de um crime.

Pela tradição jurídica brasileira não há definição legal sobre quem seja a vítima,
sendo tratado pela legislação como sujeito passivo, ofendido ou agredido, para significar a
pessoa que sofre com a violação de alguma norma jurídica e mantém certa passividade frente
ao sistema repressivo. Também não se usa apenas este termo, podendo-se encontrar na
legislação processual brasileira a denominação de lesado. Para Calhau (2003, p. 23),

A definição do aspecto jurídico da vítima também tem as suas dificuldades, haja
vista as limitações que se realizam por se utilizarem conceitos nas normas jurídicas.
Já se ensinou que tal local não seria o apropriado para expressar a conceituação de
44 Para Kosovski (2004, p. 123), vitimologia é um campo multidisciplinar e oferece muito mais do que apenas
uma coleção de estudos sobre vítimas. Inicialmente as pesquisas e abordagens vitimológicas eram ligadas à
criminologia, mas agora existem muitas outras possibilidades. Vítimas constituem um poderoso clamor para a
consciência atual e debate público, nos levam a analisar a medida do nosso próprio sofrimento e do sofrimento
dos outros. É também um escopo para o Movimento de Direitos Humanos. Enquanto vítimas de crime
frequentemente têm preocupação referente à sua participação no processo, na lei, nas consequências e
efetividade, vítimas de opressão e abuso de poder necessitam e querem proteção à assistência antes de mais
nada. A parceria entre Vitimologia, Movimentos de Assistência às Vítimas e Direitos Humanos enseja mais
perspectivas e fortalece ambas as partes.
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bem ou valores. Edgard de Moura Bittencourt fala, ainda, sobre o sentido jurídicogeral, representando aquele que sofre diretamente a ofensa ou ameaça ao bem
tutelado pelo direito, que dita reparações comuns ou especiais; o jurídico-penalrestrito, designando o indivíduo que sofre diretamente as consequências da violação
da norma penal; e, por fim, o jurídico-penal-amplo, que abrange o indivíduo e a
comunidade que sofrem diretamente as consequências do crime. O nosso Código
Penal trata da vítima e, eventualmente, refere-se à mesma como ofendido.

Apenas há pouco tempo, as Organizações Internacionais de defesa dos direitos
humanos passaram a discutir instrumentos para sua proteção, o que levou à redescoberta da
importância da vítima como sujeito de direitos, inclusive com a celebração pelos membros da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas45, de Convenção internacional com
Declaração de princípios fundamentais de justiça para as vítimas de criminalidade e de abuso
de poder. Por esta Declaração considera-se vítima de criminalidade as pessoas que, individual
ou coletivamente, tenham sofrido danos, seja mental ou físico, sofrimento emocional, perda
financeira ou dano substancial de seus direitos fundamentais, como consequência de ações ou
omissões que violem a legislação penal vigente nos Estados membros, incluída a que
prescreve o abuso do poder. O reconhecimento da vítima independe do reconhecimento,
detenção ou processamento do agressor, ou de suas relações familiares. Também considera
como vítima - (vítima indireta) -, os dependentes ou herdeiros que tenham suportado as
consequências desta vitimização, ou que tenham sofrido danos por tentar evitar a vitimização.
Assim, diante da previsão do art. 245 da Constituição Federal de 1998, trazido ao
ordenamento constitucional após a edição da referida Declaração de princípios, adotar-se-á o
conceito nela contido como referencial para o desenvolvimento da temática, ainda mais que a
Declaração de Princípios para Vítimas inspira seu maior protagonismo e maior aproximação
da sociedade com os mecanismos de acesso à Justiça e do sistema de repressão, inclusive com
maior controle externo sobre o funcionamento estatal. Também se adotará as noções desta
Declaração de Princípios em razão de não se preocupar com classificações ou métodos de
identificação para vítima, estando os esforços concentrados ao estudo dos mecanismos de
acesso à Justiça, que também é objeto de preocupação desta Declaração.

45 As Nações Unidas têm se preocupado com a questão das vítimas, tendo aprovado, com o voto do Brasil, a
Declaração dos Direitos das Vítimas de Crimes e Abuso do Poder, em Assembleia Geral no Congresso de
Prevenção de Crime e Tratamento de Delinquente em Milão, na Itália, em 1985, ratificado em 1986.
(KOSOVSKI, 2004, p. 128)
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1.3.3 Questões relacionadas às vítimas de criminalidade

A vítima de criminalidade pode sofrer diversas violações aos seus direitos
fundamentais, de onde se destacam as violações aos seus direitos de personalidade, à sua
integridade física, sua liberdade de locomoção, dentre outros. Após o processo de vitimização
encontra-se desalentada, necessitando de assistência multidisciplinar. Embora não possa
restaurar seu status anterior, espera (merece) obter assistência jurídica que informe sobre os
encaminhamentos, possibilidades de restauração de seus direitos, sua participação junto à
atuação do Estado e a obtenção de reparação de seus danos. Na realidade, se depara com o
serviço de atendimento policial que, diante da ausência de treinamento apropriado, da falta de
recursos humanos e de materiais, dentre outros, lhe desestimula a prosseguir no
restabelecimento de seus direitos violados. Pior sorte experimenta a vítima de crimes
relacionados à liberdade sexual, que se vê obrigada a reviver a experiência imediatamente
após o fato sem receber qualquer assistência para reelaboração do trauma vivido, em
verdadeiro processo de nova vitimização, agora promovida pelo Estado, o que inclusive se
repetirá nas instâncias judiciais.
Diante de tal sorte, a vítima espera se sentir segura, com sua privacidade
respeitada e receber acesso à Justiça, reparação dos danos e acesso a informações referentes
ao andamento das providências que serão adotadas. Aquela que sofre com o abuso de poder
deseja ser afastada imediatamente do convívio de seu algoz ou da possibilidade de contanto
com este, e ter sua integridade resguardada.

a) Direito ao respeito à sua condição e à proteção diante do risco de nova
vitimização

A vítima que sofreu violações aos seus direitos fundamentais encontra-se
fragilizada e marcada pelo trauma vivenciado e, algumas situações, sem condições de se
proteger da reiteração das agressões, podendo estar necessitando de assistência médica,
psicológica, social e jurídica. Enquanto o acusado possui tratamento legal que lhe assegura
formalmente um ambiente carcerário digno, tratamento médico e readaptação social, as
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vítimas de criminalidade estão, em regra, sujeitas ao sistema geral de proteção46.
As instituições estatais envolvidas com a segurança pública e com o sistema de
Justiça possuem claramente seus objetivos voltados para obtenção da ordem pública e
restabelecimento da ordem jurídica violada. Seus esforços são direcionados à apuração do
crime, colheita de provas e prisão do suspeito, tudo para satisfazer o interesse punitivo do
Estado. Este modelo ainda encontra-se inserido na Constituição Federal de 1988 (art. 144 47),
mas não se avançou para adequá-lo às necessidades hodiernas e aos avanços dos direitos
humanos, o que levou a Kosovski (2004, p. 124) afirmar que

Todo o arcabouço do sistema penal, a começar com a política, passando pelo
Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário e finalmente a execução da
pena é calcado quase que exclusivamente na perseguição ao criminoso (nem sempre
bem sucedida) e na sua punição (quase sempre falha), deixando fora das
preocupações do Estado a vítima, o lesado, o agredido, aquele que sofreu a ofensa e
que deve requerer mais atenção.

Em assim se portando, o Estado deixa de observar seu compromisso com o
respeito aos valores fundamentais das pessoas e perde legitimidade no exercício de seus
poderes. O próprio Estado passa então a vitimizar quem necessita de sua proteção. Como
consequência, produz um grupo de desalentados que desacreditam e deslegitimam a atuação
estatal, ao ponto de fomentar o desinteresse da vítima por busca de resolução de seus conflitos
através das instâncias formais.

Essa situação é chamada de sobrevitimização do processo penal ou vitimização
secundária, quer dizer o dano adicional que causa a própria mecânica da justiça
penal formal em seu funcionamento. No processo penal ordinário e na fase de
investigação policial, a vítima é tratada com descaso e, muitas vezes, com
desconfiança pelas agências de controle estatal de criminalidade. A própria
sociedade também não se preocupa em ampará-la, chegando, muitas vezes, a
incentivá-la a manter-se no anonimato, contribuindo para a formação da malsinada
46Atendendo estes reclames de abandono estatal, no Brasil recentemente foi promulgada a Lei n. 12.845, de 1 de
agosto de 2013, que prevê atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual, que
prevê amparo médico, psicológico, social e jurídico à vítima.
47Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I –
polícia federal; II – polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias civis; V – polícias
militares e corpos de bombeiros militares.
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cifra negra, o grupo formado pela quantidade considerável de crimes que não
chegam ao conhecimento do sistema penal. Fala-se até em vitimização terciária.
(CALHAU, 2003, p. 27).

Em situações mais complexas de real ameaça à integridade física e risco de morte
para vítima, espera-se proteção que ponha a salvo destes riscos, mesmo que a vítima tenha
sido em outro momento apontada pela prática de crimes, não se podendo aceitar distinções
fundadas na reprovação de comportamento desta, embora se possa adotar medidas especiais e
compatíveis com a exigência do momento. Não seria legítimo afirmar a existência de direitos
fundamentais e deixá-los de protegê-lo porque seu titular pratica ou praticou atos e se
comporta violando normas jurídicas. A proteção tem que ser indistinta, sob pena de desnaturar
os direitos humanos.
Ao Estado compete também providências para minimizar os efeitos da
vitimização, protegendo sua privacidade e segurança, inclusive separando-a de ambiente que
possa ter contato com o acusado ou seus familiares 48. E este respeito também deve ser
observado pelos operadores do Direito, até mesmo os que defendem os acusados do crime, de
maneira a não ser produzida nova vitimização com eventual tratamento que procure
desqualificar a vítima ou que ataque sua dignidade, o que exige também uma postura
diferenciada na condução da jurisdição.

b) O problema do Acesso à Justiça: a busca pela resolução das expectativas
da vítima de criminalidade
A expressão “acesso à Justiça” é marcada por certa imprecisão conceitual e
valorativa. Não se pretende aprofundar o conhecimento dos aspectos axiológicos que
envolvem o tema, especialmente sofre as significações que envolvem a Justiça, mas
compreender como ocorre a possibilidade de realização do direito para as vítimas de
criminalidade, o que lhe correlaciona e aproxima com o acesso ao Judiciário.
48 A vítima que sofre com o crime, é destratada com o atendimento, muitas vezes, em péssimas condições que
são realizados nas delegacias de Polícia, submete-se a um comparecimento tardio, sem previsão, ou sem
informação nenhuma sobre o decorrer do processo criminal e na quase totalidade das vezes está
desacompanhada de um advogado, muitas vezes encontrando-se desamparada pelos corredores do fórum com o
réu, temerosa de uma futura represália que lhe possa acontecer caso preste corretamente o seu depoimento.
(CALHAU, 2003, p. 44).
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Assim, a problemática envolvendo o acesso à Justiça ganhou espaço no mundo
jurídico a partir da metade do século passado. Até então as preocupações existentes estavam
ligadas à postulação, representação Judicial e julgamento, e isto pode ser percebido a partir da
organização dada aos julgamentos dos conflitos, que abstraiam fatores sociais, culturais,
econômicos e políticos. Sua atenção se voltava à aplicação da lei 49. Neste sentido, durante o
século XX, presenciou-se transformações das relações sociais, políticas e econômicas,
caracterizadas com a consolidação das relações de massa, do domínio econômico nos meios
de produção, da exploração do trabalhador e da acentuada exclusão de minorias étnicas,
raciais e de gênero, dentre outros. Estas transformações refletiram no âmbito jurídico e
diversas Constituições passaram a reconhecer direitos sociais e coletivos entre os deveres
estatal de proteção e efetivação, o que impulsionou novo enfoque sobre o acesso à Justiça, que
não poderia mais se limitar apenas à assistência judiciária, ainda mais diante destes novos
direitos. Ultrapassou-se, então, o marco da garantia de igualdade formal perante a lei, para se
perseguir também a igualdade substancial entre aqueles que as circunstâncias sociais,
econômicas e/ou políticas tinham marginalizado e que apenas a igualdade formal era incapaz
de conceder tratamento isonômico e equilibrado, provocando, assim, um redirecionamento
dos contornos sobre o acesso à Justiça, para que assegurasse a todos indistintamente,
mecanismos de solução para seus conflitos, para os conflitos de massa, nas grandes e
pequenas causas, e inclusive daqueles que ainda não tinham sido levados ao Poder Judiciário.
Ademais, de nada adiantaria o reconhecimento de direitos sociais e coletivos sem mecanismos
que viabilizassem sua efetivação.
Todas estas transformações, assim como o redimensionamento dos direitos
humanos após a II Guerra Mundial, produziu não apenas a busca pelo acesso à jurisdição, mas
também de uma ordem jurídica justa que os efetivassem, redesenhando o que se entendia por
acesso à Justiça, agora com vocação à realização da dignidade da pessoa humana, que
perpassa pela satisfação das necessidades humanas que lhe impendem desenvolver suas
capacidades e de se fazer presente nos processos decisórios na sociedade em que está
inserido, ou seja, de ser cidadão. A busca pela Justiça passou a não se limitar apenas em
resolução de conflitos interindividuais e incluiu em sua pauta a busca pela satisfação das
promessas estatais, além de decisões que sejam individual e socialmente justas.

49 Sobre a problemática do acesso à Justiça, embora já se fizesse sentir no começo do século passado, somente
se fez perceber com mais intensidade no pós-guerra, até porque o direito de acesso à Justiça, com a consagração
constitucional dos chamados “novos direitos”, passou a ser fundamental para a própria garantia desses direitos.
(GIANNAKOS, 2008, p. 18).
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Neste aspecto, pode-se sustentar que essas mudanças de paradigmas fomentaram o
movimento de acesso à justiça50, que teve contornos mundiais e objetivou ultrapassar os
entraves econômicos, formais, processuais, culturais, de assistência jurídica, de legitimidade,
que obstam a solução de conflitos individuais e coletivos, voltados a uma ordem jurídica
realmente justa e correspondente aos valores e objetivos fundantes do Estado de Direito.
Várias transformações ocorreram e novos mecanismos para sua resolução têm sido
desenvolvidos especialmente diante de conflitos de cunho cível, embora não se possa
descartar evoluções em relação às causas criminais.
Cappelletti (1988), sempre citado quando se fala do tema, ao estudar os problemas
sobre o Acesso à Justiça em diversos países, destacou que a preocupação com o acesso efetivo
à Justiça surgiu no cenário mundial entre a década de 1960 e 1970, impulsionada pelas
transformações sociais da época, com três posições identificadas em face de sua cronologia: a
primeira “onda” do movimento de acesso à Justiça voltou seus esforços à assistência
judiciária, especialmente aos carentes de recursos econômicos que inviabilizavam a busca
pela Justiça; a segunda, voltou-se às reformas capazes de proporcionar representação jurídica
para os interesses de coletividades e da sociedade como um todo, ou seja, para atender os
interesses difusos, coletivos e transindividuais; enquanto a terceira representaria a reunião das
preocupações anteriores com objetivo de vencer os obstáculos ao acesso de modo mais
articulado e compreensivo, com novos instrumentos capazes de diminuir a litigiosidade e
resolver os conflitos, tanto individuais como de massa.
No Brasil, pode-se sustentar que as preocupações com o acesso à Justiça também
procuraram democratizar o acesso ao Judiciário, conceder paridade de armas aos litigantes e
ultrapassar os obstáculos econômicos, instrumentais e culturais que impediam a resolução dos
conflitos. Neste sentido, Rodrigues (2004) aponta que no âmbito processual foram
introduzidas várias reformas que ampliaram a legitimidade de ação para defesa de direitos
individuais, coletivos e difusos; incentivaram a conciliação entre as partes litigantes;
reestruturaram o Poder Judiciário e ampliaram a assistência jurídica dos necessitados; e
simplificaram os ritos procedimentais, como, ocorreu, por exemplo, com a introdução ao
Juizado Especial de Pequenas Causas.
50 A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas
finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou
resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos;
segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. [···] Sem dúvida, uma premissa
básica será de que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso
efetivo. (CAPPELLETTI, 1988, p. 8).
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Embora os avanços mais significativos sobre o acesso à Justiça no Brasil sejam
facilmente visualizados em assuntos de natureza cível e correspondam aos novos direitos
surgidos após a Segunda Guerra Mundial, não se pode descurar que nas relações que envolve
a repressão penal também se avançou na superação de entraves econômico, de legitimidade
processual, de burocratização processual e em relação a investigação criminal, e, acima de
tudo, em relação ao respeito dos direitos humanos. Deve-se visualizar que as mudanças em
relação à participação da vítima no cenário de resolução de conflitos coincidiu com a fase
identificada pela Vitimologia como de redescobrimento da vítima, encontrando apoio
internacional para maior concessão de poderes com a adoção de mecanismos de conciliação e
mediação para resolução de conflitos desta natureza.
Gomes (2010), ao efetivar uma análise criminológica dos diversos modelos e
sistema de reação ao delito, sustenta para atualidade a existência de dois postulados em
relação ao fenômeno de reação à criminalidade, identificando-os como o problema socialcomunitário de exercer o controle razoável do conflito (delito) com os menores custos sociais
possíveis e o problema da pluralidade de expectativas que envolve os anseios das vítimas
(reparação do dano), do próprio infrator (ressocialização) e da comunidade (pacificação
social). Tais balizas passaram a orientar a intervenção estatal na resolução do conflito
criminal, de onde se destaca a preocupação com a vítima de criminalidade. Mais à frente
afirma que

Uma resposta qualitativamente satisfatória ao problema criminal, enfim, deveria
perseguir como seus objetivos não somente a punição do delinquente – punição
pronta e justa -, mas antes a reparação do mal por este ocasionado à sua vítima; a
conciliação final das partes envolvidas; e a pacificação das relações sociais gerais,
do clima social. E tudo isso, portanto, com o menor custo social possível (GOMES,
2010, p.457)

Pode-se identificar no sistema jurídico brasileiro, que na reação ao delito há maior
visibilidade e previsão formal de satisfação das expectativas relacionadas ao infrator e à
própria sociedade, do que em relação às expectativas da vítima. Assim constata-se a garantia
constitucional da ampla defesa e do contraditório estão assegurados pelo Estado que está
obrigado a prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem necessitar de defesa criminal,
assim como o custeio das despesas processuais que se fizerem necessários, como, por
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exemplo, o de pagamento de tradutores e intérpretes, conforme previsto na Convenção
Interamericana de Direitos Humanos. Mas mesmo assim, é possível reconhecer certa
satisfação do apelo vitimológico na própria Constituição, que assegurou, por exemplo, a
possibilidade de ajuizamento de ação penal pública subsidiária e hipóteses de reparação de
danos. Não bastasse, a legislação ordinária prevê a assistência e a possibilidade de entidades
coletivas de defesa do consumidor promoverem ações penais ou de figurarem como
assistentes diante de crimes contra as relações de consumo (art. 80 do CDC51). Ampliou-se
ainda o acesso à Justiça com a desburocratização processual promovida pela Lei n. 9.099/95
(Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) e com a possibilidade de composição civil e
de transação penal em relação a crimes de menor potencial ofensivo, com procedimento que
observa princípios como da oralidade, da celeridade e da economicidade. Há, assim, o
reconhecimento jurídico de sua participação efetiva e da possibilidade de seu protagonismo
junto ao Estado, o que é ratificado inclusive pela seguinte citação:

Na atual política criminal, observar-se uma significativa inversão de papéis que
altera aquele correspondente à vítima, num setor do ordenamento público, como o
Direito Penal. Da neutralização da vítima, que marca as origens do ius puniendi e do
processo – e a pena – como instituições públicas caminhamos, em nossos dias, a um
novo modelo, de cunho privatizador e antigarantista, no qual a vítima se expresse e
se representa por meio de seus próprios interesses gerais; estes se individualizam e
personalizariam por meio das demandas concretas de vítimas, grupos de vítimas,
afetados ou simpatizantes. (GOMES, 2010, p. 441)

A vítima de criminalidade assim é reconhecida no contexto normativo em que o
Estado de Direito tem a função precípua de proteger as pessoas, sua dignidade e seus direitos
fundamentais, e o restabelecimento de seu status jurídico também deverá ocorrer sob a batuta
do mesmo, o que importa em uma jurisdição adequada para tanto e em consideração a sua
situação de vítima. Não se quer com isso se reduzir a busca de acesso à Justiça enquanto
ordem juridicamente justa apenas com a preocupação sobre o acesso ao judiciário, mas sem a
sua superação não se chegará aos direitos pretendidos pela vítima de criminalidade. Sobre a
necessidade desta instrumentalização destaque-se as lições de Rodrigues (1994, p. 28)
51No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como a outros crimes e contravenções que
envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados
indicados no art. 82, incisos III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia
não for oferecida no prazo legal.
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Se de um lado não se pode reduzir a questão do acesso à justiça à criação de
instrumentos processuais adequados à plena efetivação dos direitos, de outro é
também evidente que não se pode afastar a idéia de acesso à justiça do acesso ao
Judiciário. Os outros direitos, em última instância, dependem desse acesso sempre
que não forem respeitados; sem ele a cidadania se vê castrada, impotente. Há aqueles
conflitos que podem e devem ser solucionados através de instrumentos paraestatais
ou privados. Mas é fundamental perceber-se que o Estado, sem a jurisdição, seria
uma instituição política desprovida de um instrumento legítimo, através do qual
possa exercitar seu poder, em última instância, na busca da pacificação da sociedade.
Sempre que um direito não for respeitado espontaneamente, não há como fazê-lo
legitimamente senão através do processo.

Percebe-se a legitimidade da vítima em efetivamente participar junto às
instâncias judiciais, para, assim, ver satisfeitas suas expectativas, rompendo com o modelo
processual que a coisifica e lhe transforma em objeto passivo52. A vítima de criminalidade
possui o direito ao acesso à Justiça e sua concretização deve ocorrer em todos os níveis
processuais. Claro que em matéria criminal deve-se observar o sistema punitivo de cada
Estado e, mesmo no Brasil, onde o sistema constitucional adotado prevalece o modelo
acusatório, deve-se-lhe assegurar participação processual, o que pressupõe o conhecimento
jurídico do modelo de justiça adotado, as possibilidades de providências postas à disposição e
assistência jurídica integral, tanto em nível individual como na defesa coletiva de seus
interesses, além de sua participação na construção de políticas públicas e conselhos
deliberativos.
Pata tanto, deve lhe ser concedido o direito de ser informada 53 sobre as
providências estatais adotadas, sobre seus direitos e mecanismos de acesso à Justiça,
participando, assim, do processo decisório que lhe interessa. O sistema legal deve lhe
assegurar a participação do procedimento judicial e/ou administrativo, o que pressupõe lhe
seja garantido o acesso jurídico integral e gratuito, caso seja necessitado. Assim também ter a
52 O crescente protagonismo da vítima é outra das constantes da moderna Criminologia. A vítima deixou de ser
um mero objeto, passivo e ingênuo, alheio à dinâmica do crime e a qualquer programa de prevenção do mesmo,
para definir progressivamente seu rol na Criminologia, na Política Criminal e no sistema legal (Direito Penal,
Direito Processual etc.). (GOMES, 2010, p. 448)
53 Enfim, essa preocupação de respeito à posição da vítima é reafirmada pela própria Organização das Nações
Unidas – ONU: “No que diz respeito às vítimas de criminalidade e de abuso de poder há que preparar um guia
que contenha um amplo inventário de medidas de informação sobre os meios de proteção contra a criminalidade
e sobre a proteção, assistência e indenização às vítimas. Este guia aplicar-se-ia de acordo com as circunstâncias
jurídicas, socioculturais e econômicas de cada país, tendo em conta o importante papel que cabe, nesta matéria,
às organizações não-governamentais”. (CALHAU, 2003, p. 30).
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possibilidade de manejar medidas acautelatórias frente à possibilidade de novas agressões ou
para garantir a forma de reparação dos danos.

c)

Direito à reparação dos danos e amparo material:

Como ser humano que é, a vítima de criminalidade anseia pelo restabelecimento
do curso normal de sua vida, a restauração de sua paz e de seus direitos, o que exige
compaixão e respeito dos semelhantes e atuação propositiva do Estado. Contudo, nem sempre
isto se faz suficiente, ainda mais quando a vitimização provoca danos de difícil
restabelecimento, circunstância que exige maior amparo médico, psicológico, alimentar,
dentre outros.
Para Borges (2003), a expressão “reparação de danos”, empregada em sentido
amplo, engloba as concepções de restituição, ressarcimento, reparação em sentido estrito e de
indenização, todas indicando formas de restabelecimento dos prejuízos experimentados. Mais
especificamente, a restituição, o ressarcimento e a reparação em sentido estrito decorrem de
violação de um direito subjetivo, enquanto a indenização surgiria em consequência de atos
legítimos que houvessem causados prejuízos a terceiros. A restituição corresponde à
devolução de algo que foi indevidamente subtraído. O ressarcimento seria a forma de
pagamento por todos os prejuízos experimentados pela vítima, tanto os suportados e
decorrentes do ilícito, como os seus consequentes, como os lucros cessantes e prejuízos
emergentes. E quando o prejuízo não é material, ou seja, insuscetível de mensuração objetiva
dos prejuízos, caberia a reparação de danos em sentido estrito, que seria uma compensação
diante da impossibilidade de sua mensuração integral. Embora possa existir conceituações
variadas, o importante é preservar a essência de sua existência, que é a de desfazer as
consequências suportadas pela vítima de criminalidade e restabelecer seu equilíbrio
patrimonial.
A previsão da reparação do dano decorrente do ilícito advém desde tempos
remotos, mas em relação à vítima de criminalidade ganhou reforço após a fase reconhecida
como de sua redescoberta através de movimentos e vozes a favor de que a mesma fosse paga
pelo Estado, que deveria amparar a pessoa que sofreu violações em seus direitos
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fundamentais. Fernandes (1995) afirma que a defesa desta responsabilidade estatal se embasa
no descumprimento do Estado em sua função de promover a segurança e a paz social, sendo
decorrente dos postulados dos Estados sociais e democráticos de Direito enquanto outros
sustentam que o Estado deve assumir as responsabilidades do ofensor diante de sua falha
prestacional. Seus opositores contra argumentam sustentando a responsabilidade da vítima no
fenômeno da criminalidade e a insuficiência de recursos públicos que viabilizassem-na.
Entretanto, a partir da década de sessenta do século passado, alguns países
passaram a compensar patrimonialmente as vítimas de criminalidade, embasados na ideia de
solidariedade com suas chagas, com natureza de seguro social, muito embora o pagamento
ocorresse condicionado ao preenchimento de requisitos como de a vítima requerer tal ajuda,
não possuir antecedentes criminais, não possuir condições econômicas e cooperar com a
justiça, somente ser concedida se relacionados a determinados crimes, dentre outros. Borges
(2003) registra a concessão de indenização estatal pela Nova Zelândia a partir de 1963; pela
Inglaterra, em 1964; Irlanda do Norte, em 1974; alguns Estados Norte Americanos, como a
Califórnia em 1965 e New York, em 1966; Holanda, em 1976; Itália, em 1975; Alemanha, em
1976; França, em 1977; Bélgica, 1985, pelo que se percebe ser preocupação recorrente entre
os países europeus. Alguns países, a partir da década de 1970, criaram fundos para reparação
dos danos em favor das vítimas de terrorismo, como a França e a Espanha. Apesar do
pagamento feito pelo Estado, não é afastada a responsabilidade do ofensor, que pode inclusive
ser demandado regressivamente.
No âmbito das Organizações das Nações Unidas, a Declaração dos princípios das
vítimas de criminalidade e abuso de poder de 1985, prevê o direito da vítima de criminalidade
e abuso de poder ter seus danos reparados pelo delinquente ou seus responsáveis e quando a
reparação não for suficiente prescreve a obrigação do Estado em indenizar financeiramente as
vítimas de delitos que tenham sofrido importantes lesões corporais ou debilitação de sua
saúde física ou mental como consequência de delitos graves, assim como os familiares ou
dependentes da vítima que tenham falecido em decorrência do crime ou sofrido incapacidade
mental permanente. Também ficou assentada assistência material, médica, psicológica e
social.
No Brasil, o direito à reparação dos danos encontra-se previsto textualmente na
Constituição Federal de 1988 (art. 5º, in. XLV), através da ressalva de que esta obrigação e a
decretação de perdimento de bens se limitam à pessoa do acusado e aos seus bens, não sendo
extensível aos seus herdeiros. Também se encontra na previsão da responsabilidade objetiva
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do Estado caso o dano seja causado por agente público (art. 37, §6º), tornando o ente público
a que esteja vinculado, responsável pela reparação de danos ocasionados por sua ação ou
omissão, independentemente de comprovação de culpa. Em ambas situações há necessidade
da vítima ajuizar ações e provocar a jurisdição. Seguiu-se a tradição do modelo de separação
para responsabilização criminal e cível (art. 5º, in. LIV), muito embora se admita que a
sentença criminal transitada em julgado produza efeitos na esfera cível. Isto gera para a vítima
da criminalidade a faculdade de obter reparação de seus danos independentemente da
responsabilização criminal, sendo que mesmo diante de uma absolvição na seara processual
penal, seus efeitos não impedem o ajuizamento de demanda cível em busca da reparação dos
danos experimentados, salvo se a sentença absolutória reconhecer a inexistência de
materialidade delitiva, ausência de autoria imputada ao acusado ou houver exculpante da
excludente da criminalidade. Adota-se, portanto, um sistema jurídico de instâncias com
independência relativa.
Seguindo a tradição do direito brasileiro, - (até porque as legislações processuais
são anteriores à Constituição Federal, embora recepcionadas por esta) -, não houve alteração
na separação das instâncias de apuração das responsabilidades cível e criminal. Com este
modelo tradicional, evitou-se que o processo penal fosse palco de disputas, que haja tumulto
processual e prejuízo na persecução criminal célere, colocando a vítima em plano secundário.
Prevalece o interesse estatal da repressão ao crime e afasta-se a pretensão reparatória,
delegando à vítima o encargo de suportar o ônus processual de buscar outra instância (cível),
enfrentar novo processo e cumprir as exigências em torno da prova dos fatos, de seu autor e
sua responsabilidade, além de transferir o risco em torno do julgamento improcedente de seus
pleitos reparatórios, caso não pretenda aguardar a sentença criminal. Apesar da possibilidade
de existência de duas ações para apuração de responsabilidades sobre o mesmo ato ilícito, o
legislador ordinário prescreveu eficácia cível para as sentenças penais que uma vez transitadas
em julgado, servirão de título executivo judicial no âmbito cível54. É de se notar, contudo,
conforme será demonstrado, recentes alterações trouxeram a possibilidade de fixação
antecipada de uma reparação mínima na própria sentença criminal condenatória.
Visualize-se então que apesar do processo penal voltar-se para a busca da verdade
real sobre a ocorrência do ilícito penal, com a definição da materialidade e autoria delitiva,
destaca-se a possibilidade desta mesma causa jurídica conduzir a reparação dos danos
54 São efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; (Art. 91, inc. I
do CPB)
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experimentados pela vítima através de ajuizamento de demanda cível no desenrolar do
processo criminal. A sentença criminal transitada em julgado também poderá ensejar a
constituição de título executivo civil com a definição irrevogável sobre a autoria delitiva e de
sua responsabilidade na reparação do dano, restando apenas a liquidação de seu valor. Esta
possibilidade não se apresenta como novidade da legislação brasileira e já se encontrava
prevista em outras ordenações desde a fase da vingança privada, quando se podia substituir o
castigo ou a pena pela reparação do dano. Posteriormente este pagamento passou a ser
considerado como multa, que com o desenrolar da concentração de poderes no Estado, passou
a ser devida a este. Com a evolução e redescobrimento dos interesses da vítima, voltou-se a
concepção de lhe ser devida a reparação dos danos, que passou a ser assegurada tanto no
âmbito penal como de forma autônoma no cível.
Em relação à reparação de danos decorrentes do ilícito criminal, o ordenamento
jurídico brasileiro comum tem ampla previsão de onde se destaca55: a) a obrigação de reparar
o dano a quem deu causa (art. 927 CC); b) responsabilização daqueles que houverem se
beneficiado com o produto do crime (art. 932 CC); c) a independência entre a
responsabilidade civil e criminal (art. 935 CC); d) a sentença condenatória criminal transitada
em julgado produz efeitos na esfera civil, não se discutindo mais aspectos relacionados à
existência do fato e autoria delitiva, mas apenas relacionados à extensão do dano e liquidação
da sentença; e) a inexistência de impedimentos para o ajuizamento da ação cível enquanto
ainda não houver transitado em julgado a sentença penal condenatória, inclusive com medidas
cautelares (arrestos, sequestros de bens, antecipação de tutela), podendo, contudo, o juiz
suspender a ação civil para evitar decisões conflitantes (art. 64 CPP); f) a incidência da
55 Art. 927 CC. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art.
932 CC. São também responsáveis pela reparação civil: V – os que gratuitamente houverem participado nos
produtos do crime, até a concorrente quantia. Art. 935 CC. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no juízo criminal. Art. 942 CC. Os bens do responsável pela ofensa ou violação
do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os
coautores e as pessoas designadas no art. 932. Art. 943 CC. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestála transmitem-se com a herança. Art. 63 CPP. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promoverlhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus
herdeiros. Art. 64 CPP. Sem prejuízo do disposto no artigo antecedente, a ação para ressarcimento do dano
poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo
único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo
daquela. Art. 65 CPP. 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 do dever legal ou no exercício regular de
direito. Art. 66 CPP. 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.
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obrigação de reparar os danos sobre os bens dos autores ou coautores do ato ilícito, inclusive
com o reconhecimento da responsabilidade solidária, que importa na maior garantia de
reparação ao dano (art. 942 CC); g) os herdeiros da vítima poderão exigir a reparação dos
danos, assim como os herdeiros do culpado poderão responder por estes na medida da herança
transmitida (art. 943 CC); h) o reconhecimento por sentença criminal das excludentes de
ilicitude produzem efeitos na esfera cível, retirando a responsabilidade reparatória do autor do
fato (art. 65 CPP); i) mesmo com sentença criminal absolutória, ainda será possível o
ajuizamento da demanda cível se não ficar afastada a existência material do fato (art. 66
CPP); j) ainda será possível postular a reparação cível se o inquérito policial houver sido
arquivado, for julgada extinta a punibilidade do autor ou houver sentença que decidir não ser
o fato apurado crime (art. 67 CPP).
Ademais, o Código Penal brasileiro (art. 65, inc. III, 'b') incentiva a reparação do
dano ao prescrever a incidência de causa de atenuante genérica da pena, quando o ofensor
voluntariamente reparar o dano ou restituir a coisa. E ainda no benefício da suspensão da
pena, o Código Penal beneficia o acusado que reparar o dano da vítima e tiver favoráveis as
circunstâncias judiciais do art. 59, com a substituição de prestação de serviços à comunidade
(art. 46) ou limitação de fim de semana (art. 48), por outras menos gravosas, como a proibição
de frequentar determinados lugares; proibição de, sem autorização do juiz, ausentar-se da
comarca onde reside; e comparecer mensalmente ao juízo, a fim de justificar suas atividades.
O art. 83, inc. IV dispõe também que a reparação do dano será condição para a concessão da
liberdade provisória, ressalvada a impossibilidade econômica do acusado para tanto56.
Cumpre ressaltar ainda que o Código de Processo Penal brasileiro em vigor ainda
56 Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) I - prestação
pecuniária; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) II - perda de bens e valores; (Incluído pela Lei nº 9.714, de
1998) III - (VETADO) (Incluído e vetado pela Lei nº 9.714, de 1998) IV - prestação de serviço à comunidade ou
a entidades públicas; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984, renumerado com alteração pela Lei nº 9.714, de
25.11.1998) V - interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 , renumerado com
alteração pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998) VI - limitação de fim de semana. Art. 78 - Durante o prazo da
suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) §1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar
serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48). (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984) § 2º - Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as
circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do
parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) §2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias
do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo
anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) a)
proibição de freqüentar determinados lugares; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) b) proibição de
ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) c)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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prevê que se a vítima não possuir recursos econômicos, a execução da sentença condenatória
será promovida, mediante seu requerimento, pelo Ministério Público (art. 68 CPP)57. Trata-se
de dispositivo anterior a nova ordem constitucional, que exige ponderação nesta recepção
normativa, frente à previsão expressa da Defensoria Pública58 como instituição que detém
atribuição de prestar assistência jurídica e judiciária às pessoas hipossuficientes, o que
importa afirmar que tal execução somente será manejada através do Ministério Público diante
da ausência de instalação da Defensoria Pública.
Não se pode esquecer que o legislador constituinte também foi sensível à
problemática da reparação de danos ao estabelecer a possibilidade de criação de Juizados
Especiais Cíveis e Criminais (art. 98, inc. I da CF), admitindo a possibilidade de transação
diante de infrações penais de menor potencial ofensivo. Assim incluiu a favor da vítima de
criminalidade a possibilidade de resolução de conflito mediante composição de seus danos,
como se verá mais a frente.
Os danos patrimoniais e os danos para além do patrimônio material da vítima de
criminalidade, como violações à imagem, honra, integridade física e psíquica, estão entre as
consequências suportadas pelas vítimas de criminalidade e por seus dependentes, que se
apresentam de fato como de difícil reparação, através do sistema jurídico brasileiro. Em geral,
os crimes que têm produzido vitimizações em massa – (homicídios, crimes contra a liberdade
sexual, contra a integridade física, a liberdade, crimes contra o patrimônio e agressões) – são
em sua maioria praticados por pessoas jovens e sem recursos econômicos, o que impede o
restabelecimento integral ou mesmo a minimização dos prejuízos experimentados pelas
vítimas da criminalidade. Esta assertiva é confirmada inclusive através desta citação:

Com efeito, muitos dos responsáveis pela reparação são inadimplentes, quando
também não buscaram na delinquência uma fonte de sobrevivência. Portanto, a
situação econômica dos autores de crimes tem sido um fator decisivo para impedir a
efetiva reparação dos danos causados, nos sistemas tradicionalmente encontrados
nos países em que perduram apenas as forma civilísticas de responsabilização.
(BORGES, 2003, p. 170).

57Art. 68 CPP. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da
sentença condenatória (artigo 63) ou a ação civil (artigo 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério
Público.
58 Art. 5º, inc. LXXIV C.F./88 – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos. Art. 134 C.F./88 – A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do Art.
5º, inc. LXXI.
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Também não há fundos ou recursos públicos disponíveis que atendam tais
necessidades de restabelecimento individual e de reparação de danos à vítima de
criminalidade, muito embora a Lei do Fundo Penitenciário Nacional preveja aplicação de seus
recursos, dentre outros, em programas de assistência de vítimas de crimes (art. 3º, inc. IX da
Lei Complementar n. 79, de 07 de janeiro de 2004), o que não quer dizer que será aplicado
diretamente em situações específicas. Poder-se-ia até aceitar que haja fundo específico para os
casos de acidentes de trânsito que têm sua origem no Decreto-lei n. 814, de 4 de setembro de
1969, substituída posteriormente pela Lei n 6.1.94, de 19 de dezembro de 1974 e estabeleceu
seguro obrigatório pelos proprietários de veículos automotores. Sob esta legislação, as vítimas
de acidentes de trânsito encontram-se amparadas por seguro constituído de recursos pagos
pelos proprietários de veículos, denominado de seguro obrigatório DPVAT, que tem por
finalidade dar cobertura a danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Sua concessão encontra-se condicionada à
ocorrência do evento morte, invalidez permanente ou de necessidade de assistência médica e
suplementar. Contudo, este fundo é mantido por recursos cobrados dos proprietários dos
veículos. Por sinal, a racionalidade desta lei poderia servir de exemplo em relação ao
comércio de arma de fogo, sobre o qual poderia recair cobranças para o custeio de fundos de
reparação criados a favor de vítimas.
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Ao longo da história da humanidade, o tratamento jurídico dispensado à vítima de
criminalidade refletiu o modo de organização social de sua época, mas a partir da
concentração do direito punitivo no Estado, seu protagonismo foi substituído pelo seu quase
total esquecimento e pela ausência de participação na resolução do conflito em que estava
envolvida. Contudo, após a primeira metade do século passado, passou a ocupar espaço de
destaque dentre as preocupações das Organizações Internacionais de defesa dos direitos
humanos, o que sugere a reformulação da atuação dos Estados na proteção de seus direitos.
Esta nova percepção é acompanhada de estudos sobre a vitimologia, do
reconhecimento formal de seus direitos e da necessidade de proteção mais efetiva por diversos
atores sociais.

2.1 Antecedentes do tratamento jurídico das vítimas de criminalidade

O estudo desenvolvido com a perspectiva voltada para vítima de criminalidade
sugere o resgate histórico do tratamento que lhe foi concedido durante os séculos,
especialmente por ser da natureza humana a tentativa de imposição da vontade individual
sobre os demais, o que culmina com o uso da força, seja de forma ilegítima, seja através do
exercício de poder legitimado ou aceito. Tal estudo pressupõe, portanto, aproximações e
resgates da historiografia da vítima para que seja contextualizado e compreendido o espaço
que ocupa na atual quadra em que a humanidade se encontra. Antes de adentrar-se nas
discussões e exposições atualizadas sobre a perspectiva da vítima, urge expor, sinteticamente,
o tratamento concedido ao longo da evolução histórica, admitindo-se riscos de imprecisões,
posto tratar-se de resgate bibliográfico dos registros sobre os conflitos humanos através de
recuos sobre a história e desenvolvimento da sociedade desde seus primórdios, considerandose ainda que os registros examinados não representam um desenvolvimento linear, mas
permitem a exposição do tratamento concedido à vítima em períodos significativos da história
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da humanidade.
Neste sentido, Fernandes (1995), Barros (2008) e Frade (2010) identificam três
fases ou períodos em que se pode identificar o grau de protagonismo ou não das vítimas de
criminalidade, identificando-as como: a) a idade de ouro da vítima ou fase protagonista; b) a
neutralização da vítima; c) o redescobrimento da vítima. Destaque-se que este escalonamento
não é linear nem pode ser havido absolutamente dissociado de características que identificam
cada período, mas está associado a períodos onde preponderaram a vingança privada, a
vingança pública e a humanização, respectivamente, conforme a gradação de intervenção e
participação da vítima.

2.1.1 A idade de ouro da vítima ou fase protagonista (Período da vingança
privada)

No âmbito do direito penal, o passado da civilização é retratado como período de
predomínio da vingança privada individual, sendo natural este tipo de resolução de conflito,
do emprego da força e violência contra o agressor originário, sem verificar-se a presença de
qualquer ordem social ou poder constituído superior à vontade particular, de modo a poder ser
identificado tal período como a idade de ouro da vítima.
Silva (2009) expõe que o fundamento para a vingança privada residia na noção de
equilíbrio, posto que a agressão sofrida legitimava a retribuição entre aqueles que eram iguais,
seja diretamente pelo próprio ofendido ou pelo grupo que pertencia, o que, para alguns
autores, tal exercício da vingança privada não se confundia com atividade repressiva, embora
conservasse a natureza punitiva. Na fase pré-social, quando os agrupamentos humanos ainda
eram incipientes, não se imagina a existência de limites ao revide das agressões. A
excessividade desta devolução violenta da agressão culminava em gerar outras retaliações e
oportunizava a perpetuação do conflito. Para Câmara (2008), apesar de nestes primórdios não
haver clareza quanto à existência de regramento de controle sobre esta vingança, atribui-se ao
convívio social a existência de certo controle social, impondo limites a esta retaliação, de
modo que a vítima pode ser reconhecida como aquela que se vingava.
Registre-se que a vingança privada ilimitada não era exclusividade da vítima
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isolada, sendo exercida também pela família, grupo ou coletividade em que aquela se
encontrava inserida e justificada através da solidariedade e vínculo grupal existente. Nesta
fase, ainda sem organização jurídica, refletia mais a realidade sociológica marcada pela luta
por sobrevivência grupal, sugerindo distanciamento com as consequenciais penais
(responsabilização penal) e aproximação com a necessidade de delimitação do poder do
grupo, na procura de garantia de existência deste e para afastar o risco produzido pela
agressão sofrida59. Este contexto produzia mais agressões e retroalimentava o ciclo de
vinganças, ainda mais que não se almejava a justiça.
Cabe salientar a presença e participação direta da vítima neste contexto punitivo,
seja na retaliação da agressão sofrida, ou seja, em face da punição originária a partir da
violação de regras aceitas pelo convívio grupal. Com a ampliação dos meios de subsistência e
sedentarização dos grupos, famílias e clãs, passou-se desta fase de vingança privada ilimitada
para admitir-se a proporcionalidade da vingança, com a conformação do convívio entre vítima
e agressor. Neste sentido, Câmara (2008, p. 27) relata que

[···] a partir do momento em que a ampliação dos meios de subsistência tornou
possível a realização de uma composição pacífica entre vítima e ofensor,
paulatinamente, deu-se uma passagem de um modelo de vingança privada ilimitada,
para um modelo baseado na proporcionalidade da vingança em relação à ofensa
produzida (vingança limitada). Essa transição ocorre quase que de modo espontâneo
e natural, integrando-se ao processo de sedentarização das populações. De forma
que, quando as tribos tornaram-se comunidades mais estáveis, a compensação veio a
mitigar a vingança de sangue, oferecendo uma alternativa satisfatória para as
vítimas.

A organização política e social estabeleceu condições para a vingança privada
limitada, evoluindo para vingança proporcional ao delito, com imposição de sanções
pecuniárias e garantias de execução desta, até a transferência completa do poder punitivo ao
Estado. As lições de Osório (2010) sugerem que a fase da vingança privada limitada foi
representada por alguns dispositivos atinentes à reparação de danos ocasionados à vítima,
entre eles, Código de Ur-Nammu, Leis de Eshnunna, Código de Hamurabi, Código de Manu,
59 Com essa preocupação, prudente cuidar-se, doravante, do delineamento do modelo vingativo imperante que, a
bem da verdade, desde cedo, esboça-se em sua feição coletiva. Torna-se logo identificável que a agressão a um
membro não se continha mais como uma ofensa a uma vítima na sua individualidade, uma vez que aquele ato
iria contaminar todo o grupo, despertando a solidariedade grupal, razão por que vingança, mais que um direito,
adquire força de um dever, passa a ser “direito-dever do grupo” (…). (SILVA, 2009, p. 24).
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Pentateuco, Lei das XII Tábuas, Alcorão, Direito Romano e Incas. Frade (2010, p. 35) relata
que

A transição para estruturas sociais mais elaboradas, ocorrida com a fixação dos
grupos e o surgimento de modos mais avançados de produção de alimentos e
utensílios, marcou a transição e trouxe consigo a necessidade de adoção de modelos
de solução dos conflitos que observassem a proporcionalidade entre a agressão e a
resposta, aplicando limites à vingança privada.

A evolução social e normativa produziram o retrocesso dos excessos da vingança
privada e, através da busca pela proporcionalidade entre a agressão sofrida e a vingança
desejada, houve o afastamento ou substituição da vingança de sangue pela possibilidade de
resolução do conflito através de reparações pecuniárias. Esta ideia de proporcionalidade foi
retratada através de diversas legislações e até mesmo livros bíblicos, como, por exemplo, o
Código de Hamurabi60 e a Lei Mosaica, e é conhecido como princípio do Talião. Destaque-se
que estas legislações eram cunhadas de aspectos religiosos que vão deixar de exercer
influências com a laicização do direito penal ocorrida na Grécia e em Roma61. A importância
da Lei de Talião é ressaltada pela seguinte citação:

No que pesem as críticas quanto aos excessivos rigores de suas cláusulas,
guardando-se a devida cautela para não se fazer uma leitura daquele passado
longínquo com os olhos do presente, inegável o reconhecimento daquele avanço
representado pela “lex talionis” como mecanismo de controle, a injetar freios às
exacerbações punitivas dos particulares e por possibilitar, conjuntamente com outras
práticas compensatórias exercidas à época, o surgimento de uma outra alternativa: a
reparação pecuniária para evitar a vingança, já indicando uma transmudação para
um regime público punitivo. (SILVA, 2009, p. 26).

Com a substituição da vingança de sangue não se esqueceu da vítima, eis que
houve a transposição da reparação de danos em seu lugar, minimizando os reflexos da
60 O Código é considerado por ZAFFARONI e PIERANGELI como datando do século XXIII, entre 2285 e
2242 a.C., sendo o mais antigo direito penal conhecido. Já OLIVEIRA o situa como sendo do século XVIII a.C.,
tendo o rei babilônio Hammurabi vivido entre os anos de 1728 e 1686 a.C. (FRADE, 2010, p. 36)
61 Sinal de laicização do direito romano, a Lei das XII Tábuas surge a partir da luta de classes entre patrícios e
plebeus no século V a.C. Considerada uma codificação de regras costumeiras, compostas de disposições de
direito público, privado, processual e penal, foi chamada durante toda a história de Roma de fonte de todo o
direito (fons omnis publici privatique iuris). (FRADE, 2010, p. 42)

72
agressão e oportunizando o estancamento das sucessivas retaliações. Esta substituição era
direcionada às agressões menos significativas, em que se podia exigir da vítima a renúncia da
possibilidade da vingança de sangue, além de haver ocorrido gradativamente. Por sinal, estas
mudanças ocorreram de forma gradativa e as características das formas de punição, da
vingança privada ilimitada e da vingança privada limitada, coexistiram concomitantemente,
assim como ocorreu entre a justiça priva e a justiça pública62. Assim é percebido durante a
secularização da organização jurídica na antiguidade da Grécia e em Roma, onde manteve-se
a coexistência entre a justiça privada e a pública, com a possibilidade da própria vítima
perseguir o ofensor ao lado da força pública, que se encarregava da punição para aquelas
ofensas mais graves63. Tem-se nestes ordenamentos a possibilidade de composição no lugar da
vingança privada, de modo a se ter uma solução acordada dos conflitos, ou seja, com a
participação da vítima no deslinde de seus interesses. Ao tratar do direito penal romano, Frade
(2010, p. 43) afirma que

ainda durante a República se estabelece com nitidez a distinção entre os delitos
públicos, perseguidos pelos representantes do Estado e entre os delitos privados,
perseguidos pelos particulares. Os delitos públicos estavam reunidos em torno de
dois grandes grupos de delitos: o de perdullio (contra o Estado) e o de parricidium
(contra o pater). Os delitos privados eram caracterizados como aqueles cometidos
contra particulares nos quais o Estado não tinha interesse.
A persecução dos delitos privados era feita por conta de iniciativa da vítima e a
questão era submetida à jurisdição de um tribunal civil, cabendo a imposição de
sanções pecuniárias. Quanto aos delitos públicos, a persecução era de
responsabilidade estatal e as penas cabíveis eram o desterro e a morte.

62 Assim, por longo período, foi importante o papel da vítima. De início, agia diretamente, ou com apoio de sua
tribo, impondo punição ao ofensor e tomando seus bens. Depois, prevaleceu a justiça privada. A iniciativa da
persecução dependia normalmente da vítima ou de seus parentes e o julgamento visava satisfazer seus interesses.
Difundida amplamente a composição pecuniária como forma de substituição da pena, permitia ao autor do crime
obter a sua paz pública e, em contrapartida, alcançava a vítima a reparação dos danos sofridos. Não havia ainda
distinção clara entre o ilícito penal e o civil e, por isso, as punições de ordem pecuniária representavam, ao
mesmo tempo, pena e reparação. (FERNANDES, 1995, p. 15).
63 Quando o direito romano se propõe limite à esfera de ação da vingança, reservando-se aos desvios de maior
repercussão na comunidade, v.g., o homicídio, esse tratamento diferenciado é recebido como semente
germinadora das duas situações infracionais que, posteriormente, se constituirão na diferença entre crime e
delito. Com efeito, apenas era delito aquele desvio a que foi dada dimensão pública e com rol catalogado da Lei
das XII Tábuas para ser submetido à vingança. Vale realçar que, mesmo a comunidade diante de um sistema
judicial emergente, o exercício da vingança continuava sendo de legitimidade do particular, os tribunais não
tinham ingerência sobre a decisão da vítima em sua vingança, diretamente dela emanando o poder para o
justiçamento. Verifica-se, também, que já se manifestava uma forma alternativa de repressão – a composição –
aplicada no caso em que a morte do infrator não era aconselhável, tanto em razão da natureza do ato violador,
(crime, sem dimensão pública) como pelo fato do ofendido (ou membro de seu grupo) preferir a reparação do
dano causado. (FRADE, 2010, P. 43)
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O esfacelamento do Império Romano produziu na Europa continental a
descentralização e fragmentação do poder, que passou a ser exercido em sede feudal,
assumindo o Senhor Feudal a função mediadora de conflitos. Este cenário permitiu o
ressurgimento da vingança privada, além de propiciar o desenvolvimento da influência da
Igreja Católica, que inclusive desenvolveu seu próprio sistema jurídico através do Direito
Canônico. Para Silva (2009, p. 28),

É no caminhar do sistema germânico, em franco fortalecimento e expansão por toda
a Europa (já adentrado ao século V), que o Ocidente vai assistir, primeiramente, a
uma retomada e reforçamento das soluções privadas na punição, com relevância do
papel da vítima, depois, conviverá com uma gradual mudança dos poderes desta, até
ser subtraída pela assunção das soluções públicas.

Entretanto, os povos de tradição germânica conservaram a influência do direito
consuetudinário, que dava vazão à justiça privada e afastava a possibilidade de justiça
pública, mas sua ascensão não deixou de receber as influências do direito romano, mesmo em
seu declínio, e do pensamento cristão. Mesmo com esta ênfase à vítima, não se pode descurar
que sua intervenção era secundária ao interesse de conservação grupal, ou melhor, que sua
atuação dava-se conforme os interesses de manutenção da segurança do grupo, sem dissociarse deste. Não era meramente informante ou conservava um estado de passividade, mas
também não era absolutamente protagonista. Para o direito germânico, em sua origem, as
agressões consubstanciadas em delitos eram tratadas como questões privadas, que deveriam
buscar solução no âmbito familiar do agressor e da vítima. É no seio familiar ou grupal que se
presencia a solidariedade entre os seus membros e o ímpeto para a busca de justiça reparadora
da ofensa, de modo a se posicionarem em polos antagônicos, de um lado aqueles próximos à
vítima e de outro, os simpatizantes do agressor.
No período medieval, junto aos povos germânicos, a punição pela ofensa dava-se
pela retribuição da agressão e em crimes tidos como leves, havia a substituição da 'pena de
sangue' pela reparação pecuniária. Há quem defenda inclusive que o ofensor perdia seu status
perante a vítima, que recebia a permissão do grupo e legitimidade para levar a cabo a punição,
haja vista a ausência de proteção grupal ao ofensor. A ofensa na realidade não repercutia sobre
as regras comunitárias e tocava exclusivamente aos interesses do clã ou família atrelada à
vítima, de modo que para a concepção germânica não haveria ofensa a regramento coletivo.
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Posteriormente, juízes passaram a decidir sobre os valores indenizatórios, sendo seguida por
intervenções estatais na substituição da vingança privada por reparações e, inclusive,
imposição de parcela das sanções revertidas ao próprio Estado, o que iria desaguar na
distinção entre multa e reparação. Sobre esta introdução da reparação no lugar da vingança:

Os delitos mais graves justificavam o direito, ou antes a obrigação moral (necesse
est) do clã ao qual pertencia a pessoa agravada contender não apenas com o
agressor, como com o seu respectivo clã. Mas a vingança poderia ser evitada através
do pagamento de uma coima ou multa (Busse), em geral constituída de um
determinado número de reses, de cavalos etc. Este assumia a característica de um
verdadeiro acordo (compositio) destinado a paralisar a punição física, estipulado
entre as partes interessadas na solução do conflito, de modo que uma vez efetuado o
pagamento, como contraprestação, a vítima e o seu clã assumiam uma obrigação
negativa (renúncia à vingança), cabendo ainda salientar, de modo bem destacado,
que as composições restitutivas superavam as vinganças. Demais disso, caso o
ofensor não pagasse a quantia estipulada à vítima, vindo a descumprir o acordo, esta
poderia exercer sua vingança como pena. (CÂMARA, 2008, p. 34).

Concomitante a esta possibilidade de reparação em substituição à vingança
privada, pode-se identificar a presença do instituto da perda da paz, especialmente entre os
povos que promoveram as invasões bárbaras64 e importava na possibilidade do ofensor ser
punido por qualquer membro da comunidade e não apenas a vítima e sua família ou grupo.
Gerava uma limitação à vingança privada e de certa forma, o interesse público em volta da
punição. Tal sanção decorria de condutas havidas como extremamente ofensivas e que
inicialmente estariam restritas a situações onde prevalecia o interesse superior da comunidade,
como, por exemplo, a traição durante a guerra, deserção, homicídio, dentre outros. Como
consequência, o agressor perdia seu status social e familiar, inclusive recaindo a sanção sobre
seus bens, embora em algumas hipóteses pudesse pagar multa para livrar-se das punições.
Havia uma dimensão coletiva da vitimização a quem era assegurada uma sanção pública,
retirando ou diminuindo a 'exclusividade' da vingança privada.
64 O Direito Penal germânico, nos escólios de Armenta Deu (1995:207-230), originariamente, identificava-se
como de natureza privada, uma vez que era no seio familiar das partes envolvidas que se resolvia a quase
totalidade das infrações, daí ser a solidariedade um traço muito forte entre as famílias e seus grupos de amigos,
especialmente no aspecto criminal. A vingança era um direito consuetudinário, identificado como Faídas,
contando o direito germânico com instituições consuetudinárias próprias que não se diluíram no arcabouço
romano. De conformidade com o costume, o fato delitivo gerava a inimizade, instalando-se uma situação
confrontosa da vítima com o autor/ofensor, e as respectivas famílias. Mister sublinhar a força de coerção do
regramento nesse tocante, pois caso a família do infrator não o entregasse à vingança da vítima, todos os demais
componentes daquele clã responderiam, pois também sendo regra costumeira que a família deveria “perseguir as
ofensas feitas a alguns de seus membros”, segundo Merea (1923:53-55). (SILVA, 2009, p. 30).
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Diante de algumas agressões e frustrada a composição pecuniária, a vítima ou a
sua família competia impulsionar procedimento voltado à perda da paz, através da
apresentação de uma querela perante um conselho65. Após o início deste procedimento, o
agressor devia apresentar fiadores que lhe assegurassem a proteção perante o conselho ou
assembleia até o desfecho do conflito, sendo que se houvesse condenação, passaria a figurar
como inimigo, perdendo-se, assim, a paz. Por sinal, a vingança privada somente era exercida
após não se alcançar êxito, através da composição como instrumento de resolução do conflito,
que admitia, para tanto, o pagamento a título de reparação pecuniária ao ofendido e à sua
família (Wergeld); a título de compensar ou adquirir o “direito de vingança” (Busse); ou o
pagamento era efetivado para interromper a atuação da força pública como espécie de
“compra da paz”, sem ser excluída a possibilidade de reparação aos danos da vítima (Fredus).
Leciona Silva (2009, p. 29) que

Essa prática de ressarcimento, que se torna mais frequente em nome da paz e
equilíbrio social, vai no decorrer do tempo, “adquirindo valor referencial,
transmitida de geração a geração, ganhando estabilidade e respeito” (ASÚA,
1964:277), fincando-se e firmando-se em suas bases. A tal ponto que adquire força
de obrigatoriedade, à semelhança do que já ocorria na primitiva Roma, pois se o
infrator não concordasse em indenizar a vítima, seria punido com a proscrição (ser o
infrator banido do convívio comunitário). De acordo com a observação de Carbasse
(1998:12) sobre essa obrigatoriedade da vítima em aceitar a composição pecuniária,
o autor a esclarece como “a primeira expressão de um Direito penal […] a palavra
'penal' deriva, aliás, do latim poena que, em seu primeiro sentido, designa
justamente a composição pecuniária – assim como a palavra grega 'poiné'”.

E continua Silva (2009, p. 33), afirmando que este procedimento era
impulsionado perante “assembleias periódicas” que tinham por atribuição a fixação do valor a
ser reparado em face das lesões e danos suportados pelas vítimas, assim como a obrigação de
proteger a integridade física do agressor durante o transcurso desta apuração e, após a
quitação da reparação, promover sua reinserção social. Com a consolidação das atividades
desenvolvidas, esta intermediação da composição foi se profissionalizando e burocratizando,
inclusive com o repasse das 'despesas' ao ofensor, que além de quitar a reparação também
tinha de suportar tais gastos. Posteriormente, tais serviços vão sendo absorvidos pelo Estado.
Assim, percebe-se que este instituto da composição retirou da vítima a possibilidade da
65 Nos casos dos delitos considerados privados se dava a inimizade ou Faida entre a vítima e sua parentela
(sippe) e o infrator e sua família, podendo ser resolvida por meio da composição (wertgeld), ou por meio dos
juízos de Deus. O estado de Faida era considerado como socialmente nocivo, porque obrigava à vítima e sua
família a levar adiante a “vingança de sangue” (Blutrache) contra o ofensor e sua família. (FRADE, 2010, p. 45).
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imediata vingança privada, e além de limitá-la, já possuía um caráter público do direito de
punir o agressor, ainda mais que estava presente o interesse no restabelecimento da paz. Para
a vítima coexistia, portanto, a possibilidade da vingança privada e a reparação, esta última
como forma de composição dos interesses da vítima para evitar o castigo físico e importava
na renúncia da vingança e no fim da perseguição. Esta reparação, por sinal, não era uniforme
e atribuída conforme a ofensa, mas considerava diversos fatores, como sexo, idade, nível
social, tipo de ofensa, dentre outros, de modo a nobreza ser privilegiada com sanções menos
severas. Fernandes (1995, p. 15) também relata a existência de discriminações na aplicação da
pena ao afirmar que

As vítimas valiam segundo a sua classe social ou posição religiosa, tanto assim que
as penas eram diversas na dependência de quem fosse atingido pelo crime: um
homicídio de um excomungado não era crime e a morte de um herético ou de
israelita importava em pena menor. Começava aquela que ia ser uma vertiginosa
queda do prestígio da vítima na área criminal.

Paulatinamente, ampliou-se o rol de delitos que eram submetidos a este
procedimento e, posteriormente, foram levados a serem submetidos à perseguição criminal
instrumentalizada por procedimento inquisitorial. As sanções, antes exclusivamente voltadas
aos interesses da vítima, cede espaço para os interesses coletivos, sendo também imputado ao
agressor o pagamento de valores devidos ao Rei (Fredus), inicialmente pelos custos
procedimentais e operacionais e, posteriormente, como verdadeira sanção pecuniária pública.
O Fredus é apontado como o impulsionador da pena pecuniária estatal e que vai, ao longo do
tempo, atrelada a outros fatores de interesses políticos e econômicos, ensejar a exclusão das
sanções privadas e o afastamento da vítima do cenário punitivo.
Observe-se ainda que, durante a alta Idade Média, houve um aumento
significativo de delitos66 e o desenvolvimento urbano e do comércio passaram a exigir um
maior controle repressivo em face da ameaça à paz social, retirando-se, assim, das mãos
66 De outra parte, é importante destacar que a certa altura da Idade Média ocorreu um intenso aumento da
criminalidade, podendo falar-se já em uma criminalidade de massas, situação que decerto também terá
concorrido para drásticas mudanças no aparelho repressivo, bem como no respectivo sistema de provas. E, face à
crescente ameaça à paz (social), a manutenção de uma política criminal (repressiva) caracterizada por uma
intervenção estatal meramente subsidiária revelou-se insatisfatória. Com a expansão das comunidades, do
comércio e do crime, tornou-se disfuncional conceder primazia a um sistema repressivo que colocava tanto a
iniciativa como desenvolvimento da persecução em mãos privadas: a intervenção estatal organizada, mediante
autoridades especializadas, revelou-se necessária e impostergável. (CÂMARA, 2008, p. 37).
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privadas, a possibilidade de aplicação de sanções. Essa transição ocorreu gradativamente após
a coexistência da vingança privada ilimitada e vingança privada restrita, de modo a poder-se
identificar a presença da justiça privada ao lado da justiça pública em uma mesma época,
onde esta última voltava-se a conter a violência e restabelecer a paz. Essa transição ocorreu
gradativamente após a coexistência da vingança privada ilimitada e vingança privada restrita,
de modo a poder-se identificar a presença da justiça privada ao lado da justiça pública em
uma mesma época, onde esta última voltava-se a conter a violência e restabelecer a paz. E
arremata Silva (2009, p. 34),

A complexidade destas circunstâncias torna percebível aos olhos de controle de
Poder o equívoco de manter-se com atuação apenas subsidiária – e o Direito Penal
medieval tinha esse caráter de meramente subsidiário –, já que o sistema repressivo
(excluído apenas os casos da sanção pública) era essencialmente de iniciativa dos
particulares. Esse reconhecimento oportuniza ao Poder dominante (se está na Baixa
Idade Média) a intervir e assumir o discurso punitivo, deixando a vítima a látere
nessa relação.

2.1.2 A neutralização da vítima (fase do esquecimento)

A concentração do poder punitivo pelo sistema Real e o crescente interesse
público nas sanções pecuniárias, provocaram a retração e o desinteresse da vítima em torno da
perseguição punitiva de seu ofensor, posto ser reduzida seu âmbito de atuação a apenas a
função delatória. Diante da possibilidade de perdas de receitas originárias dos confiscos
penais e da obrigação assumida na manutenção da paz social, surge a figura do Procurador do
Rei, com atribuições de desenvolver a perseguição criminal, que, passou, então, a assumir
espaço que era anteriormente ocupado pela vítima, neutralizando-a. A unificação entre feudos
e o ressurgimento de reinados promoveu nova concentração do poder na figura do rei que,
ladeado pela Igreja, passou a concentrar o poder e as decisões, retirando da vítima sua posição
então existente frente aos delitos. Nas monarquias que originaram os Estados Nacionais, o rei
concentrava tanto o direito de punir como o de perdoar, afastando a justiça privada e
diminuindo a participação da vítima na punição de seu agressor. Ao final da Idade Média,
pode-se reconhecer a concretização do monopólio punitivo estatal e a secundarização da
vítima na imposição de consequências por sua conduta delituosa. Esta monopolização do jus
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puniendi expressava a ruptura com o modelo de prevalência dos interesses privados e a
erupção dos interesses voltados para concentração do poder. Este novo modelo procura
transcender os interesses da vítima para impor o caráter intimidatório da sanção, fazendo
surgir então o direito penal público.

Merece sublinhar que a “substituição histórica da vítima pelo Estado teve apenas
como medida a dimensão dos interesses do Estado”, daí que ao assumir o
monopólio da reação criminal não o fez com uma intencionalidade de proteção das
vítimas individuais. Antes a assunção do monopólio do jus puniendi exigiu,
exatamente, a superação da ordem anterior baseada nas relações privadas.
(CÂMARA, 2008, p. 34).

Diante do entrelaçamento entre o poder do monarca e a Igreja aponta-se o uso do
direito penal como mecanismo para atender anseios próprios dos detentores do poder, de
modo a ser significativa a situação social da pessoa para determinar a extensão ou o alcance
do direito penal que se consolidou. Entre o fim da Idade Média e início da era moderna,
desenvolveu-se doutrina, jurisprudência e legislação penal voltados a atender a Corte67,
servindo de exemplo para aqueles que resolvessem afrontar, ameaçar e enfrentar o poder real
e as estruturas de poder vigente68. A agressão à vítima era, antes de tudo, uma afronta e
violação direta ao soberano, que sob o manto ou discurso dos deveres de manutenção da paz
social, reagia através de sanções severas, inclusive mediante o uso dos meios necessários, de
penas cruéis e mesmo torturas. O interesse de proteção à vítima, com seu posicionamento
dentro dos mecanismos de repressão, seu desagravo ou reparação de danos era secundário
frente os interesses de repressão e intimidação. Não era o dano ou sofrimento da vítima que
fundavam a pena, mas os interesses do monarca ou da Igreja69 na manutenção do poder. Ainda
67 Essa intervenção do Poder Soberano nos domínios punitivos ao se fazer plena, desapossa a vítima de seus
direitos, sub-roga-se no direito de punir (e de perdoar) e, ao mesmo tempo, subalterniza a reparação dos danos,
escamoteando a usurpação dos direitos da vítima, assumindo diante dela uma feição plenipotenciária –
arvorando-se de poder mais eficaz para atendê-la em sua vingança. (SILVA, 2009, p. 35-36).
68 O sistema processual inquisitorial adotado, advindo do direito canônico, contribui para o afastamento da
vítima da persecução penal. A relação entre Estado e criminoso derivada da infração penal é despersonalizada,
marcada pela ausência de carga emotiva e objetiva a funcionalidade. A restauração da paz social e do senso de
normalidade, perturbados pelo cometimento do delito, encontram-se entre os objetivos principais a serem
alcançados por meio das medidas adotadas pelo soberano. (FRADE, 2010, p. 52).
69 Em sintetizada passagem, tem-se a concepção da pena como instrumento de preservação social (da doutrina
tomista: quia peccatum este, sed ne peccetur) em que a punição se fazia necessária não apenas como medida
correcional da falta cometida, mas como mecanismo para evitar a sua reincidência: se é falta, não se deve
cometê-la mais. De outra feita, a infração era recepcionada como um desvio ético-religioso. Razão pela qual era
insuficiente o castigo moral, que teria que ser complementado com a infligência do castigo físico ao infrator para
a expiação de sua falta. (SILVA, 2009, p. 37).
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assim, o modelo de persecução inquisitiva representou a mudança frente à perseguição
pautada na força emanada da vítima, o que não importava compromissos com a razoabilidade
ou mesmo justiça, haja vista, como se ressaltou, a imposição de penas cruéis, de morte, a
condenação à masmorra e ao silêncio, dentre outras70. Neste período, a punição estava a
serviço dos interesses da monarquia e da Igreja, sujeita ao arbítrio na definição do crime e da
pena, alimentando a insegurança e o terror. Não obstante, já não havia tantos compromissos
com as consequências sofridas pela vítima. Ao tratar da perda de prestígio da vítima, Frade
(2010, p. 51) afirma que

O papel ocupado pela vítima na persecução penal sofreu uma grande transformação
no decorrer da Idade Média. De uma posição de relevo na primeira fase do direito
penal germânico, que privilegiou a iniciativa da vítima, esta foi lentamente
deslocada a uma posição periférica, que se verifica com maior nitidez no fim da
Idade Média e início da Idade Moderna. Este período histórico foi marcado no
campo político pelo fortalecimento dos Estados nacionais e pela concentração de
poder nas mãos dos reis. O poder real de fazer justiça no campo penal significou o
redesenho completo das relações surgidas em razão do fato criminoso. Ocorreu neste
momento histórico, como sintetiza à perfeição ANDRADE, “a afirmação do poder
central, que correspondeu à monopolização, pelo príncipe, tanto do jus puniendi
como da titularidade os interesses a tutelar pelo direito penal”.

Com o Renascimento e as Luzes, ocorreu a ruptura deste modelo centrado nos
interesses do monarca e sua substituição pela racionalidade do iluminismo e a mudança de
enfoque que coloca o ser humano no centro das realizações estatais. Mesmo neste período em
que se consolidaram os ideais iluministas, no âmbito penal, através da denominada Escola
Clássica, a vítima não obteve tratamento que considerasse sua condição e o jus puniendi
manteve seu foco direcionado para relação entre Estado e agressor, já que conservou-se a
razão do Estado, onde o soberano também era o ofendido em face das violações em torno de
suas imposições legais. A vítima continuou neutralizada no espaço punitivo estatal.
Contudo, não se pode descuidar que o Renascimento e o Iluminismo promoveram
mudanças de tratamento concedido ao agressor mediante a ruptura com o sistema inquisitivo,
ainda mais que o racionalismo e os fundamentos do contrato social impunham o exercício do
poder em favor de todos, promovendo assim a racionalização e humanização frente ao
70 As ideias iluministas trazidas ao campo da persecução penal lograram êxito em superar a crueldade e a
infâmia que marcaram o tratamento do criminoso no sistema inquisitorial. Ainda que seja verdade que o sistema
inquisitorial teve o mérito de tentar livrar a persecução penal de sua face injusta, representada pela vitória do
mais forte e não do justo, e obscurantista, cercada de superstições, estava longe de satisfazer os anseios de
justiça. (FRADE, 2010, p. 54)
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ofensor, embora sem grandes avanços em relação à vítima, já que se conservou a concepção
de que a violação atingia a paz social e a ordem vigente como um todo, que deveria cuidar da
segurança das pessoas. Era nesta promessa de segurança inclusive que se assentavam os
fundamentos do contrato social, sendo dever do Estado evitar respostas embebidas de
emoções e afastar as vinganças. Ao analisar o sistema penal e processual desta época,
Fernandes (1995, p. 16) aponta que

As primeiras e justas preocupações voltaram-se para o réu, não para a vítima. Com a
influência do Iluminismo e da Escola Clássica as penas são humanizadas: repudiamse os castigos corporais; elimina-se ou se limita bastante a pena de morte; extirpamse as penas infamantes. Desenvolvem-se, principalmente sobre os auspícios da
Escola Positiva, estudos sobre a pessoa do delinquente. No processo, busca-se
assegurar ao acusado maiores oportunidades de defesa. Discute-se sobre a
construção de presídios onde possa a dignidade do condenado ser preservada.
Aquele que já resgatou sua pena deve ser reabilitado. A vítima está relegada a plano
inferior, esquecida pelos estudiosos. Argumentava-se que sua atuação era movida por
sentimento de vingança, não de justiça, e, por isso, devia ser limitada a sua
participação no processo criminal.

O racionalismo prevalente no final da Idade Média deu azo à justificação do
poder estatal e, especificamente, do jus puniendi voltado a atender o interesse social de
manutenção da paz e segurança. Prevaleceu novo paradigma que rompeu com as bases do
sistema monárquico absolutista e, como consequência, procurou-se afastar a barbárie
praticada pela Igreja e Monarcas contra os acusados. Inaugurou-se, então, período com
enfoque a prevenir os acusados de torturas, tratamentos desumanos e penas cruéis, além do
arbítrio e abusos praticados contra estes. No âmbito do sistema penal passou-se a ser
implementada certa humanização das penas. Neste contexto, se procurou atingir a estabilidade
e segurança jurídica para os súditos, afastando, através da implementação da legalidade, as
incursões arbitrárias do poder despótico.
Segundo Câmara (2008), Beccaria se destaca no século XVIII através da defesa
do utilitarismo penal em que as sanções deveriam ser dirigidas para as condutas que se
apresentam socialmente úteis, ou seja, que atendesse aos reclames sociais e não meramente
centrada em seu caráter do rigorismo punitivo e exemplificativo. Sobre esta época frise-se que

Sob a influência das ideias iluministas de pensadores como Voltaire, Montesquieu e
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Rousseau, com base, ainda, em estudos criminológicos de vultos como Francesco
Carrara, em 1794, escreve Beccaria sua obra Dos Delitos e das Penas, denunciando
os horrores dos procedimentos de crueldade, dos castigos corporais e da pena de
morte, de grande impacto à época, plantando a semente de um sistema penal
humanizado. A humanização da pena é luta que dominou toda a sua obra, como um
reflexo das doutrinas da época em torno do Direito Natural e da proteção dos
direitos do Homem emergente.
[…]
Esse princípio da utilidade social, que serviu de base a Beccaria para fundamentar
seu direito de punir, influenciou Jeremy Bentham (1720-1790) e John Howard
(1748-1832) na formulação de sua teoria utilitarista – a ideia de utilidade da pena,
contribuindo, assim, para a ciência penal no campo da penalogia, com a edição de
ideias que vigem até os dias atuais, entendendo pena como um sacrifício necessário
e a prevenção como a finalidade que proporciona a legitimidade da pena. (SILVA,
2009, p. 41-42).

Esta proposta do direito penal centrado no interesse social exerceu influência
entre os autores de sua época e deu azo à ruptura com o paradigma que fundava o sistema de
justiça pautado no terror e em penas cruéis e degradantes, embora não defendesse
completamente a possibilidade de extinção das penas ou sanções para os delitos. Com a
mudança de enfoque sobre o delito, que passa a ofender não apenas a vítima, mas
sobremaneira a própria paz social, e com a concentração do poder punitivo no Estado, este
passa a ter legitimidade para atuar contra aquele que afrontou o contrato social, sendo que
dentre as consequências desta mudança de concepção, tem-se a lotação da vítima em plano
secundário. As correntes iluministas da época preocuparam-se mais com a retribuição ao
crime, que deveria ser retribuído de forma proporcional, mediante critérios humanizantes e
com a pena possuindo natureza preventiva, já não havendo tanto espaço para a vítima.
À medida que o direito penal torna-se menos cruel, infamante e voltado para
atender os reclames de pacificação social, a vítima também perde espaço na perseguição
criminal e passa assumir outro plano na esfera processual, servindo meramente como meio de
prova e como legitimado no âmbito civil na busca de reparações. Na realidade, a concentração
do poder punitivo no Estado neutralizou a reação da vítima diante da colocação da sociedade
como sujeito passivo das ofensas que sofre danos maiores do que as suportadas pela vítima,
haja vista tratar-se de violação imposta ao corpo social. Para o direito penal, a vítima passou a
ser sujeito passivo do delito e sua reparação ou composição do conflito passa a ter maior
legitimidade no âmbito civil.
Frade (2010) adverte que a neutralização da vítima não se dá exclusivamente pelo
fato da perda de seu protagonismo, que nem sempre esteve presente ou mesmo foi absoluto,
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mas sim em razão das transformações históricas, políticas, filosóficas, sociais e econômicas.
Assim é que não se poderia afirmar que a sanção penal se deslocou completamente da
existência do grupo, muito embora isto não diminua a validade da extensão do que se entende
pela “Idade de Ouro” da vítima, período reconhecimento pela participação significativa na
aplicação das sanções e reparações exigidas do agressor.
Estas transformações distanciaram a vítima da solução do conflito inaugurado
pelo agressor, ainda mais diante da consolidação sobre a concepção de que o crime provocaria
dano social, com maior necessidade de restauração da ordem violada do que diretamente a
satisfação dos interesses da vítima. A perseguição penal passou a ser voltada à prevenção e
repressão, distanciando-se da reparação merecida pela vítima ou de seus interesses71. E o
desenvolvimento do direito penal, coloca-a até mesmo dispensável frente à relação de
preferência, existente entre o Estado e o delinquente. A ofensa, antes dirigida à vítima, assume
importância diante do Estado e do Direito, de modo que aquela é alijada da possibilidade de
composição e mesmo de reparação, sendo-lhe reservado espaço e valorizada pelo Estado para
fins de instrução processual e como meio de prova72.
Câmara (2008) destaca ainda o efeito psicológico que a secundarização da vítima
presente no interesse geral e na curiosidade sobre a situação do agressor superior à situação da
vítima. Assim também Osório (2010), que relata ser a vítima tratada como vencida e
perdedora, enquanto o agressor é tratado com certa curiosidade e identificação, embora
também possa ser visto com repulsa, mas que, mesmo assim, sem a mesma intensidade e
compaixão para com a vítima. Na prática, esta secundarização paulatina, colocou a vítima
fora da relação cujo objeto fosse a solução do conflito inaugurado pelo agressor e transportoulhe para posição de sujeito passivo no âmbito penal, com maior preferência ao Estado, assim
como para a posição reservada às provas instrumentais no âmbito do processo penal, além de
deixar-lhe à própria sorte no restabelecimento de seu status quo ante, cabendo-lhe a busca de
reparações no âmbito civil onde está sujeita a enfrentar novo embate com seu algoz e a
possibilidade de ser novamente 'vencida'.

71 Evidentemente esse esquecimento capaz de acarretar uma forte marginalização das vítimas de crime não fica
a dever-se a um mero acaso, nem tal negligência para com os interesses reflete tão somente uma indiferença: é
uma extensão lógica de um sistema legal que define o crime como uma ofensa contra o Estado. (CÂMARA,
2008, p. 47)
72 A relação entre Estado e vítima passou a ser pautada pelos seus deveres de comparecer quando convocada
para os atos processuais, colaborar com a instrução probatória e apoiar a acusação, mesmo que não entenda ser
relevante para seus interesses e ainda quando a tenha o temor de sofrer retaliações. (FRADE, 2010, p.10).
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2.1.2.1 A secundarização da vítima através da Teoria do Bem Jurídico no
âmbito de abrangência do direito penal

Consoante à concepção do Iluminismo, o Estado surge como protetor e garantidor
dos bens essenciais à vida, recebendo o manto jurídico de bem jurídico tutelado tanto aquele
que toca a vida comunitária como individual. Para doutrinadores iluministas, somente os
interesses humanos seriam passíveis de ser enquadrados enquanto bens jurídicos protegidos e,
modernamente, tem-se que o direito penal volta-se à proteção de bens jurídicos, o que
limitaria a definição do ilícito penal, já que nem todos os bens jurídicos seriam suscetíveis de
serem protegidos através do direito penal.
A teoria do bem jurídico limita a atuação do próprio Estado sobre os seres
humanos, sua integridade física, liberdade e patrimônio, reservando o uso do direito penal à
proteção não alcançada por outros mecanismos, que exige uma intervenção mais incisiva
sobre tais bens da vida. O direito penal passa a ser a ultima racio do Estado na proteção dos
direitos das pessoas, sobressaindo assim seu enfoque para garantias ao autor do fato. Mas,
acima de tudo, o direito penal está voltado à proteção de um bem jurídico tutelado. Todavia, a
consolidação da teoria do bem jurídico protegido continua a afastar a vítima do centro
irradiante dos interesses em jogo, posto que a ofensa é definida conforme o ente estatal
abstrato, distanciado da realidade e do verdadeiro dano experimentado por aquela. O direito
penal moderno adota a perspectiva centrada no autor do delito, ficando a vítima à margem da
especificação do delito e mesmo da sanção. Apesar da influência da teoria do bem jurídico,
Frade (2010, p. 58) diz que

ESER adverte, porém, que a teoria do bem jurídico não é a única responsável por
causar a desatenção para com as vítimas, e que outros fatores contribuíram para
fazer da vítima do delito também uma vítima da dogmática da teoria do delito,
sendo um deles a fixação na pessoa do autor que constituiu a linha mestra da
evolução recente do direito penal.
De acordo com ESER, embora seja acertado ver no delito a vulneração geral como
elemento do injusto, a lesão de interesses individuais não pode ser consumida nesta
vulneração geral. Assim como o autor está presente no conceito de delito através de
sua ação antijurídica e culpável, deve estar contida neste conceito a lesão individual
de interesses da vítima afetada, para que seja possível explicar porque e em que
medida a co-responsabilidade da vítima pode conduzir a uma dimunuição ou
exclusão do injusto.
O mestre alemão aponta a necessidade de adoção de um conceito dual do delito,
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capaz de contemplar o interesse coletivo e o interesse individual, inclusive no
tocante à pena, o que permitiria explicar a reparação como parte da sanção, trazendo
consequências ainda para o processo penal: “Si (también) en el proceso penal se
trata de obtener la reparación de um injusto individual, una adecuada
participación de la víctima en el proceso no debe entenderse como una mera
concesión, sino como un derecho originario, configurándose de modo
correspondiente a esta compreensión”.

2.1.3 Fase do Redescobrimento da Vítima: Consideração de seus direitos
humanos após a metade do Século XX - “O Nascimento de um novo tempo”

Após a consolidação da concentração do poder punitivo estatal e do conceito de
bem jurídico protegido entre os sistemas punitivos, ressurgem as preocupações envolvendo o
fenômeno da criminalidade, especificação em relação à participação da vítima, seus direitos e
sua reparação frente ao sistema penal. Esta nova fase é identificada a partir dos horrores e
consequências advindas dos dois grandes conflitos mundiais do século passado, que, entre
outras consequências, deu novos contornos aos direitos humanos e elevou as atenções ao
descompromisso estatal com as vítimas, como forma de revertê-lo. Na realidade, como lembra
Piovesan (2010), promoveu-se a internacionalização dos direitos humanos diante da
necessidade de protegê-los das ameaças e riscos que foram revelados com os conflitos
mundiais do século passado, passando, assim, o Estado ser responsabilizado no âmbito
internacional, ainda mais quando internamente se demonstra falho e omisso na defesa dos
direitos humanos. Este redirecionamento é fundado no reconhecimento da dignidade da
pessoa humana como o centro irradiador das ações estatais, assim como pela incorporação nos
Textos Constitucionais e Documentos internacionais de direitos fundamentais que devem ser
protegidos inclusive através do direito penal73.
Para Câmara (2008), apresenta-se equivocado o entendimento em torno da
redescoberta da vítima, por considerar que não há como restabelecer algo diante de
circunstâncias e fundamentos que nada se assemelham. A consideração e tratamento para a
vítima após as duas grandes guerras mundiais encontra-se envolvido de valores não existentes
na época primitiva, como, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, incorporada nas
73 Decerto que a vítima, mantida a látere desde o século VXI, como confere Pech (2001:27), passa a encontrar,
nas últimas décadas, um ambiente mais propício para promover o seu reencontro com o espaço da justiça penal
perdido desde então. Contudo, a efetivar-se sob novos parâmetros, especialmente o do princípio da dignidade
humana, como advertido por Oliveira (1999:59), a se identificar a nova prática da justiça criminal como
instrumento de proteção e defesa dos direitos fundamentais da vítima, por exigência não apenas do ordenamento
jurídico interno de cada Estado, mas, também, da ordem jurídica internacional. (SILVA, 2009, p. 47).
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civilizações modernas. Para Jorge (2005), a vítima hodierna não aspira à vingança dos tempos
primitivos nem está submetida ao soberano centralizador, mas enxergada conforme a
dignidade humana, inserida na organização política do Estado Democrático de Direito.
As
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mundial

desencadearam reações em defesa dos direitos humanos e dentre esta recondução das políticas
e do poder estatal, pode-se sustentar o retorno de preocupações com o restabelecimento das
vítimas de violência, em especial da criminalidade. O tratamento dos conflitos criminais
deixou de polarizar sua atenção na relação estado e criminoso, para também incluir enfoque
nos direitos da vítima e na possibilidade de sua participação na composição do conflito:

Passado o período das duas guerras mundiais, voltam-se as atenções para as vítimas
de infrações penais, principalmente em virtude da escalada do crime e do vertiginoso
crescimento da criminalidade violenta e da criminalidade organizada, mas também
para as vítimas das violações de direitos humanos por governos e organismos
oficiais, de mais acentuada em relação às minorias e aos mais desprotegidos.
(FERNANDES, 1995, p. 18).

A adesão por diversos países à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do
Cidadão, dentre outros tratados e convenções internacionais, revela o reconhecimento das
obrigações estatais na proteção e promoção de direitos humanos, o que, de certa maneira,
retrata também a preocupação de uma atuação preventiva que fosse - (e seja) - capaz de se
evitar a vitimização. Embora primordialmente direcionados ao Estado e com a finalidade de
limitar sua atuação sobre as pessoas, não se pode afastar o reconhecimento de que os direitos
humanos também geram obrigações para os particulares, especialmente com comandos de não
os violarem. Assim, mesmo quando a violação é praticada por particulares, alguns países
passaram a expressamente reconhecer obrigações perante as vítimas de criminalidade, como
ocorreu, por exemplo, com a Nova Zelândia que normatizou indenização para as vítimas de
crimes violentos em 1963 através da New Zealand Criminal Injuries Compensation Act, e em
1964, na Inglaterra, muito embora as discussões tenham sido iniciadas logo após o fim do
grande conflito mundial. Além destas ações e buscas por compensações, também se verificou
reações institucionais no âmbito internacional.
O Conselho Europeu e da própria União Europeia passaram a adotar políticas em
prol de proteção das vítimas de criminalidade. Apesar do Conselho da Europa existir desde
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1949 e possuir entre suas finalidades a defesa dos direitos humanos de forma integrada no
âmbito europeu, registra-se que somente após 1970 passou a haver inclusão expressa em seus
programas da preocupação com os direitos das vítimas de criminalidade. Em 1983, o
Conselho da Europa passou a adotar a primeira Convenção Europeia relativa à Indenização de
Vítimas de Crimes Violentas74, de onde denota-se a preocupação em estabelecer regras
mínimas, uniformes e homogêneas entre seus signatários sobre os direitos das vítimas de
crimes violentos, com especial enfoque sobre as vítimas estrangeiras. Dentre estes direitos, há
previsão especial sobre a reparação dos danos e a responsabilidade do Estado frente à vítima,
seus familiares e dependentes, com o reconhecimento de que a detenção do monopólio do
poder punitivo e até de sua omissão na proteção dos direitos humanos gera encargos de
solidariedade frente à vítima de criminalidade. Posteriormente, o Conselho da Europa ainda
dispôs sobre direitos relacionados às vítimas da criminalidade ao aprovar a Convenção
Europeia para a prevenção do Terrorismo (2005); a Convenção Europeia contra o Tráfico de
Seres Humanos e a Convenção Europeia sobre a Lavagem, Busca, Apreensão e Perda dos
Produtos do Crime e o Financiamento do Terrorismo; além da Convenção do Conselho da
Europa para Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica.
De tais Convenções percebe-se as preocupações em torno de reparações decorrentes da perda
de vidas, especialmente diante de situações que ocasionam insegurança coletiva (terrorismo),
com ações voltadas para informações, assistência e compensação naquilo que for possível ao
Estado ofertá-la.
No combate ao tráfico de seres humanos houve a preocupação com a vitimização
acarretada pela escravidão, com proteção voltada ainda às testemunhas e com previsão de
instrumentos que pudessem prevenir e criar obstáculos à possível sujeição. Além disso, para
minimização dos efeitos da vitimização da escravidão, a Convenção prescreveu que os países
providenciassem assistência institucional voltada para crianças, além de medidas hábeis para
viabilizar a recuperação física, psicológica e social, através de acomodação segura e
apropriada; assistência material e psicológica; acesso a tratamento médico de emergência;
serviços de tradução e intérprete; assistência jurídica reservada e individual, no âmbito
administrativo como judicial, tanto para receber informações sobre direitos, assim como
alcançar benefícios e reparações concedidas pelo Estado; assistência que permita que seus
direitos e interesses sejam apresentados e considerados nas diversas fases do procedimento
criminal contra os autores; promoção da educação e de meios de inserção ao mercado de
74 Convenção Europeia relativa à Indenização de Vítimas de Infrações Violentas. Disponível em:
<http://www.gddc.pt/siii/docs/rar16-2000.pdf>. Acesso em: 20/01/2013.
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trabalho para aquelas vítimas que se encontrem legalmente residindo no Estado onde ocorreu
a vitimização; além de medidas de repatriação, que evitassem a revitimização, para aquelas
que estejam em situação irregular. Importante ressaltar que esta assistência não foi
condicionada a contraprestações da vítima ou mesmo que viesse auxiliar ou testemunhar em
eventuais investigações criminais.
Frade (2010) relata diversas Resoluções e Recomendações do Comitê de
Ministros do Conselho da Europa relativas às vítimas, dentre as quais destaca a Resolução
(77) 27 relativa à Compensação para as Vítimas de Crimes; a Recomendação R (85) do
Comitê de Ministros sobre a Posição da Vítima no Quadro da Lei Penal e Processual, que
cuida do fortalecimento da confiança da vítima na justiça criminal e de diretrizes aos órgãos
públicos para que seja prevenida a nova vitimização75, assegurada compensações e assistência
mínima, sem diminuição dos direitos do agressor, além de serem estimuladas práticas
conciliatórias e de mediação. Retrata ainda a Recomendação R(87) 21 do Comitê de
Ministros, relativa à Assistência para as Vítimas e a Prevenção da Vitimização de 1987, com
enfoque ao estímulo que a orientação e assistência sejam efetivadas por entidades não
governamentais e tenham caráter preventivo, especialmente para a identificação de grupos de
riscos. Pela Recomendação Rec(2005)9 do Comitê de Ministros, relativa à Proteção de
Testemunhas e Colaboradores da Justiça para que se alcance testemunhos livres de ameaças e
intimidações, assim como seja assegurado o anonimato em determinadas situações – (a vida e
a liberdade da testemunha estejam seriamente ameaçadas) – e o sigilo das informações
pessoais das testemunhas, com base no princípio do equilíbrio e dos direitos e garantias
individuais. Destaca também a Recomendação Rec(2006)8 do Comitê de Ministros, relativa à
Assistência para as Vítimas de Criminalidade que envolve avanços em relação a
Recomendação R(87)21, abrange vítimas de criminalidade e do terrorismo, inclusive com
enfoque na vitimização repetida, e cuida da minimização dos efeitos nocivos da violência
sofrida pela vítima através de seu restabelecimento à normalidade de vida. Nesta
Recomendação é possível encontrar definições, princípios, diretrizes de assistência, exercício
do serviço público e do serviço de apoio às vítimas, informações, assistência jurídica,
compensação estatal, segurança pública e privada, seleção e treinamento de pessoal, mediação
75 Em nível policial prescreve a necessidade de treinamento de policiais para que tratem as vítimas de forma
solidária, construtiva e reconfortante; lhe informem seus direitos à assistência jurídica, psicológica e médica,
além do direito a compensações; sobre seu direito de serem informadas sobre o desenrolar processual; além de
maior esclarecimento das investigações sobre seus prejuízos, danos e situação pessoal. Em sede processual,
prevê que a vítima seja informada do procedimento, atos processuais, possibilidade de restituição e
compensação, além de assegurar assistência jurídica durante o desenrolar do processo. Há ainda preocupação
com sua privacidade, para que não haja exposição de sua vida privada ou dignidade.
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e coordenação e cooperação internacional, envolvimento e sensibilização social, além de
pesquisas na temática.
Após as Convenções elaboradas pelo Conselho da Europa, destaca-se, no âmbito
da União Europeia76, o Plano de Ação de Viena de 1998, que embora procurasse assegurar a
livre e segura circulação de pessoas, também adotou abordagem sobre as vítimas de
criminalidade. Trata-se na realidade de um plano de ação voltado para aplicar as disposições
do Tratado de Amsterdã relativas à criação de um espaço de liberdade, de segurança e de
justiça77. Procurou-se traçar diretrizes para alcançar o espaço de liberdade, segurança e de
justiça no âmbito Europeu, sendo que entre suas prescrições constava a preocupação com o
regime de tratamento e indenização às vítimas da criminalidade.
Em 1999, o Conselho Europeu se reuniu em Tampere, na Finlândia, para o
aprofundamento e efetivação do espaço de liberdade, de segurança e de justiça na União
Europeia com o objetivo de implementar as disposições do Tratado da União Europeia. Sobre
o espaço de segurança e liberdade o enfoque recaiu sobre os fluxos migratórios, enquanto em
relação ao espaço de justiça às discussões voltaram-se às medidas de enfrentamento à
criminalidade, assim como ao acesso à justiça, ficando assentada a elaboração de normas
mínimas sobre a proteção das vítimas de criminalidade, de modo a serem fortalecidos os
aspectos relativos aos seus direitos, ao acesso à justiça, indenização de danos e reparação de
despesas.
Posteriormente, seguiram-se preocupações sobre as necessidades mínimas das
vítimas de criminalidade no âmbito do processo penal, apresentando inicialmente esforços
para que as mesmas recebam o mesmo tratamento, nível de proteção e de acesso à justiça em
todos os países da União Europeia, com proteção não só às vítimas da agressão, mas também
aos familiares, e inclusive com direitos relacionados à informação e apoio. Incluiu-se nos
procedimentos preocupações com a dignidade da vítima e seus direitos. Não se esqueceu da
76 O tratado de Maastricht estabeleceu a União Europeia com o seu nome atual em 1993.
77 O espaço de liberdade, segurança e justiça foi criado para assegurar a livre circulação de pessoas e oferecer
um nível elevado de proteção aos cidadãos. Engloba domínios políticos que vão desde a gestão das fronteiras
externas da União até à cooperação judiciária em matéria civil e penal, passando pelas políticas de asilo e
imigração, cooperação policial e luta contra a criminalidade (terrorismo, criminalidade organizada, tráfico de
seres humanos, droga etc.). A criação do estação de liberdade, segurança e justiça assenta nos programas de
Tampere (1999 – 2004), Haia (2004 – 2009) e Estocolmo (2010 – 2114). Deriva do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia (Título V), que regula o “Espaço de liberdade, segurança e justiça”.
Disponível em <http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_pt.htm> acessado em
31/01/2013.
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responsabilidade do Estado frente à reparação de seus danos, especialmente quando o
agressor não possui recursos econômicos para efetivá-la ou não é identificado. Previu-se
inclusive que este direito à reparação também é devida à vítima não residente no país, mas
que tenha sido vitimizada no respectivo território, incluindo mecanismos facilitados de acesso
a estas. Segundo Frade (2010, p. 127)

Na Europa a preocupação com a situação das vítimas, particularmente no que tange
à indenização estatal, não é nova. O Conselho da Europa, que estudava a questão
desde os anos 70 do século XX, adotou a Convenção Européia Relativa à
Indenização das Vítimas de Crimes Violentos em 24 de novembro de 1983,
considerada a primeira legislação internacional no assunto. Entretanto, a citada
Convenção não continha qualquer dispositivo de proteção voltada às vítimas
transfronteiras.

No âmbito processual, encontra-se prevista a participação da vítima no processo
penal, tendo em conta seu interesse na realização da justiça. Assim seria assegurado o direito
de receber a confirmação da denúncia; de ser ouvida durante o processo; de solicitar o
reexame em caso de arquivamento do inquérito ou do não indiciamento do acusado; de ser
protegida de intimidações ou 'revitimização' caso seja manejada a mediação de conflitos; de
devolução célere dos bens apreendidos; de receber apoio judiciário e reembolso de despesas;
de ter bens e despesas decorrentes do processo restituídos; direito a uma decisão condenatória
no âmbito do processo penal que condene o acusado à reparação dos danos sofridos;
informações sobre e adoção de medidas que minimizem seus prejuízos pelo fato de residirem
em outros países; notificação sobre a libertação do acusado, caso haja risco de vida para a
mesma. Acrescente-se a previsão de medidas protetivas à vítima e aos seus familiares quando
haja indícios de represálias que possa perturbar sua vida privada, inclusive com medidas
processuais que protejam seus direitos à intimidade, imagem, do contato direto com o acusado
nas dependências e instâncias públicas, e até com medidas que assegurem prestar declarações
em sigilo e fora do ambiente de audiências públicas, através de videoconferência ou
conferência telefônica. Também se encontra previsto o incentivo de serviços de apoio e
assistência às vítimas durante e depois das atuações processuais, assim como formação e
treinamento para quem possui outro tipo de contato com as vítimas, especialmente agente da
polícia e demais profissionais do direito, com foco voltado ao combate do fenômeno da
'revitimização' ou vitimização secundária, praticada por agentes públicos durante o transcurso
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das ações estatais.
Na ordem internacional, também se verifica a mudança de paradigma em relação
ao tratamento do fenômeno da criminalidade, antes polarizado entre ações preventivas e
repressoras. Frade (2010) relembra que o primeiro Congresso Internacional sobre Prevenção e
Repressão do Delito foi realizado em Londres em 1872, seguido por outros Congressos
Internacionais Penitenciários realizados em Estocolmo (1878), Roma (1875), Paris (1895) e
Bruxelas (1900), além de se reportar à Liga das Nações, criada em 1919, após a primeira
grande guerra mundial, e que mantinha Conselho Central Permanente do Ópio e Comissão
Internacional, cujo objeto era voltado para prisões e penitenciárias.
Com o surgimento da Organização das Nações Unidas – ONU, após a Segunda
Guerra Mundial, fortaleceu-se a luta a favor dos direitos humanos, inclusive em relação à
prevenção e combate à criminalidade e à justiça criminal 78, que passou a ser um campo de
atuação específico em seu Conselho Econômico e Social. Com seus objetivos voltados para
prevenção, promoção e concretização dos direitos fundamentais do homem – (ou
simplesmente dos direitos humanos) –, a ONU passou a ter legitimidade na execução da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, por sua vez, prescreve as garantias
relacionadas aos direitos à proteção da vida, saúde e segurança, além de assegurar aos seres
humanos o direito à reparação ou restauração dos direitos fundamentais violados. Coube-lhe,
portanto, o desenvolvimento de atividades que fomentasse a cooperação entre os países em
torno da realização e proteção dos direitos fundamentais do homem, inclusive através de
instrumentos penais, o que se deu por meio de recomendações para se alcançar um sistema
mais eficaz de prevenção da criminalidade e justiça penal. Esta intervenção é justificada pelas
transformações ocorridas no âmbito da criminalidade, que passou a ser organizada e alcançou
patamares além das fronteiras de cada membro da ONU, até pelo fato do crime organizado
ganhar espaço internacional e exigir cooperação multilateral entre os países. Esta realidade
exigiu então que se adotasse cooperação internacional entre os países e trouxe à baila o
problema da criminalidade, especialmente sob o enfoque da prevenção e da justiça penal.
Desde a década de 1950 foram então realizados congressos internacionais que evoluíram do
enfoque das questões penitenciárias para os problemas enfrentados com o avanço da
78 Desde a sua fundação, a ONU estabeleceu entre suas áreas de interesse os assuntos ligados à prevenção e
combate à criminalidade e justiça criminal. Já em 1946 o Conselho Econômico e Social realizou consultas à
Comissão Social, (antecessora da Comissão para o Desenvolvimento Social da ONU), visando desenvolver
instrumentos eficazes em nível internacional para a prevenção do delito e o tratamento dos delinquentes, e em
1948 o Conselho Econômico e Social aprovou o parecer da Comissão Social de que a ONU deveria assumir a
liderança na prevenção do crime e o tratamento dos delinquentes, levando em conta e fazendo uso dos
conhecimentos e experiências das organizações nacionais e internacionais ligadas ao tema. (FRADE, 2010, 137).
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criminalidade, como se deu com o crime organizado e em relação às vítimas. Para esta última
os enfoques iniciais eram voltados para reparações, sendo que vai retornando ao centro das
discussões ao se tratar da prevenção e de suas necessidades e seus direitos, assim como pelo
fato do desenvolvimento acadêmico da Vitimologia.
Desde os primeiros Congressos realizados pela ONU se discute a prevenção da
criminalidade, assim como a reparação devida à vítima da criminalidade, muito embora esteja
tal preocupação motivada pelos embaraços que a violência traz para o desenvolvimento
econômico e social, assim como sua abordagem esteja contextualizada ou inserida entre
outras discussões cujo objeto principal é a prevenção do delito e tratamento do delinquente.
Em cada Congresso desenvolveu-se, sob temática e enfoque próprios, mas que direta ou
indiretamente trataram sobre direitos das vítimas de criminalidade. Desde 1960, por exemplo,
já se discutia a substituição da pena por outras medidas, incluindo a reparação dos danos da
vítima de criminalidade, além da possibilidade do preso pagá-la por meio de seu trabalho
penitenciário79 ou fornecer outra forma de compensação à vítima. Também abordou-se as
consequências decorrentes da criminalidade, abstraindo-se os maiores prejuízos físico e
psíquicos ocasionados às vítimas, focando os esforços nos custos decorrentes da
criminalidade, identificados com: a) as perdas econômicas sofridas diretamente pela vítima de
delitos contra a pessoa e o patrimônio; b) os gastos públicos e privados com prevenção e
segurança; c) as despesas com seguridade e perda de remuneração das vítimas e dos apenados
presos; d) os custos com assistência, especialmente das instituições de proteção social, aos
familiares das vítimas e dos presos.
Foi no Sétimo Congresso das Nações Unidas em Matéria de Prevenção do Delito
e Tratamento do Delinquente, realizado em Milão no ano de 1985, que se elencou pela
primeira vez entre seus temas específicos a temática sobre 'Vítimas de Delitos', ao lado de
outros relacionados com a prevenção do delito, à liberdade, justiça, paz e desenvolvimento. A
inclusão desta temática deu-se em face dos encaminhamentos decorrentes do Sexto
Congresso, especialmente da resolução sobre Prevenção do Abuso de Poder que previu a
79 Entre as conclusões e recomendações do 2° Congresso no tocante ao tema da integração do trabalho
penitenciário na economia nacional, incluída a remuneração dos reclusos, quanto à destinação da remuneração
poderia reservar parte desta para cobrir parcialmente, entre outras despesas, a indenização da vítima. Na
discussão do tema referente às penas privativas de liberdade de curta duração a indenização à vítima ou a
sociedade, por meio da prestação de serviços à comunidade, combinadas com outras penas ou como pena
principal nos casos de menor gravidade, foram apontadas como alternativas a serem impostas em substituição às
penas privativas de liberdade de curta duração. Foram citadas experiências a respeito no México, onde o autor do
delito paga uma indenização à vítima ou a um fundo estatal, que faz pagamentos antecipados à vítima, em países
africanos, onde a vítima poderia escolher entre a punição do autor do delito ou a reparação, e na República
Federal da Alemanha, aplicada a menores infratores, que podem ser obrigados a reparar o dano, desculpar-se
com a vítima ou fazer contribuições pecuniárias a instituições de caridade. (FRADE, 2010, p. 148-149).
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efetivação de diretrizes em beneficio destas no trabalho ordinário da ONU, de modo a ser
incluído perquirições sobre a situação das vítimas de abuso de poder, e de vítimas de delitos
convencionais, com enfoque nas decorrentes de violência e brutalidade. Dentre desta
temática, posteriormente surgiu o exame sobre a situação da mulher vítima da criminalidade.
Antecederam este Congresso, reuniões preparatórias80 que discutiram o processo de
vitimização, as relações entre vítima e vitimizador, os estudos vitimológicos, as vítimas de
abuso de poder econômico e político, e a reparação dos danos. Deu-se enfase à importância da
justiça criminal e aos direitos fundamentais da vítima de violência, sem, contudo, haver
diminuição dos direitos fundamentais do acusado. Também abordou-se temas relacionados às
vítimas de trânsito, vítimas das más condições ambientais e das submetidas a trabalhos
inadequados.
Na medida em que os direitos das vítimas de criminalidade foram sendo
reconhecidos passou-se a se preocupar com as categorias jurídicas envolvidas e conceituações
pertinentes, o que fomentou estudos comparativos entre os Estados-membros da ONU sobre a
reparação, a assistência, a restituição e a indenização para as vítimas de delitos. Esta análise
resultou na constatação de que os Estados-Membros não preenchiam condições mínimas para
concretização de tais desideratos, bem como necessidade de aperfeiçoamento e de maiores
informações sobre o acesso a tais direitos. Em relação à identificação das vítimas ficou
assentada a dificuldade de delimitação do âmbito de alcance e abrangência em face de sua
amplitude, já que a vitimização podia ser decorrente de relações individuais, coletivas,
institucionais e ambientais, dentre outras. Das informações recebidas pelos Estados membros
extraiu-se a relevância das funções policiais por estar a polícia entre as primeiras instituições
públicas com que a vítima tem contato. Já em relação ao sistema de justiça – (Judiciário,
80 […] No Quarto Simpósio Internacional de Vitimologia, realizado no Japão, em 1982, veio a ser constituída
uma comissão, presidida pelo professor Irvin Waller, para elaborar um esboço da declaração, tendo ele sido
apresentado no IX Congresso Internacional de Criminologia em Viena, setembro de 1983. Seguem-se várias
reuniões regionais para discussão do projeto: Sofia, região européia (6 a 10 de junho de 1983); Bangkok, Ásia e
região do Pacífico (4 a 8 de julho de 1983). São José, América Latina e região do Caribe (10 a 14 de outubro de
1983); Adis-Abeba, região africana (28 de novembro a 2 de dezembro de 1983); Bagdá, região da Ásia – Oeste
(12 a 16 de dezembro de 1983). Elaborado o primeiro projeto, no V Simpósio Internacional de Zagreb, veio a ser
apresentado no Sétimo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos
Delinquentes, realizado em Milão, de 26 de agosto a 6 de setembro de 1985, no qual foi elaborado e aprovado
um texto sobre uma declaração sobre os direitos da vítima. Anota Lamborn que neste Congresso foi a primeira
vez, no espaço de trinta anos, em que um dos tópicos da agenda foi “Vítimas de Crime”. Em 11 de novembro de
1985, a declaração foi adotada pelo Terceiro Comitê da Assembléia Geral das Nações Unidas. Finalmente, na
Assembléia Geral da ONU, em 29 de novembro de 1985, foi aprovada a Declaração sobre os Princípios
Fundamentais de Justiça para as Vítimas de Delito e Abuso de Poder, através da Resolução 40/34. Em 1986, foi
aprovada outra resolução da ONU, com recomendações aos países membros para que fossem implementados os
princípios contidos na Declaração. (FERNANDES, 1995, p. 22).
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Ministério Público e demais órgãos) – reiterou-se a necessidade de ser assegurado o acesso à
justiça e de se diminuir a vitimização secundária. Assim também apontou-se a necessidade de
qualificação dos serviços públicos de atendimento das vítimas, incluindo a melhoria no
atendimento, na estrutura e no tratamento deferido. Apontou-se inclusive, como causa de seu
desinteresse na participação da perseguição criminal, a falta de estrutura e assistência
públicas, assim como a inexistência de sua participação frente às decisões judiciais.
Todas essas discussões, embasadas nos preceitos da dignidade humana e na defesa
dos direitos humanos, levaram a ser exigido que o Congresso aprovasse uma declaração sobre
as vítimas, iniciando-se com a definição de vítima. A declaração sobre vítimas deveria partir
da situação da mulher e dos grupos de vulneráveis, que incluíam os idosos e adolescentes
submetidos à vitimização. Como decorrência da inclusão da temática sobre as Vítimas de
Delitos junto ao Sétimo Congresso das Nações Unidas realizado em Milão em 1985, foi
aprovada a Declaração de Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas de Delitos
e Abuso de Poder, ratificada posteriormente pela Assembleia Geral da ONU, que contou com
o voto favorável do Brasil.
Posteriormente, todos os demais Congressos das Nações Unidas 81 reforçaram a
proteção, assistência e reparação para as vítimas de criminalidade e abuso de poder,
especialmente em relação à situação das vítimas no âmbito da violência doméstica, do
terrorismo, da criminalidade urbana, da vitimização secundária e frente os crimes decorrentes
da informática. Especificamente em relação às vítimas de criminalidade, houve o
reconhecimento sobre a necessidade de se equacionar a evolução dos direitos das vítimas, a
ameaça crescente trazida pelo crime organizado e transnacional, com os direitos dos acusados.
Apontou-se, então, a necessidade de se alcançar um equilíbrio de satisfação entre os interesses
do Estado, do acusado e da vítima, sendo elencados direitos fundamentais das vítimas
reconhecidos na Declaração sobre os Princípios Fundamentais de Justiça para as Vítimas de
Delitos e Abuso de Poder, entre eles: a) direito a tratamento com respeitos e reconhecimento;
b) direito ao encaminhamento a serviços adequados de apoio; c) direito a informação
processual; d) direito de participação processual, inclusive nas decisões; e) direito à
assistência jurídica; f) direito à proteção de sua integridade física, moral e à sua imagem; g)
81 O Oitavo Congresso das Nações Unidas em Matéria de Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente,
realizado em Havana em 1990; o Nono Congresso das Nações Unidas em Matéria de Prevenção do Delito e
Tratamento do Delinquente foi realizado no Cairo em 1995; o Décimo Congresso das Nações Unidas em Matéria
de Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente foi realizado na cidade de Viena no ano de 2000; o Décimo
Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Justiça Penal realizado em Bangkok, na
Tailândia, em 2005; Décimo Segundo Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Justiça Penal
foi realizado em Salvador no ano de 2010.
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direito ao ressarcimento a ser pago pelo delinquente ou, na sua impossibilidade, pelo Estado.
Contudo, o fortalecimento internacional da proteção e realização dos direitos
humanos das vítimas de criminalidade não foi suficiente para evitar novas vítimas decorrentes
de conflitos armados, de massacres e genocídios, o que inclusive promoveu novas reações
internacionais com a criação de tribunais internacionais e previsão da possibilidade dos
Estados serem condenados no âmbito internacional, ao pagamento de reparações às vítimas
em decorrência de sua omissão no combate e repressão à violação de direitos humanos. Relata
Mazzutti, 2012, p. 82-85, que

Posteriormente, com o Estatuto de Roma (1998), sobreveio considerável avanço na
materialização das disposições trazidas pela Declaração dos Princípios
Fundamentais de Justiça relativos às Vítimas de Crimes e de Abuso de Poder; o que
também foi possível devido à instalação do Tribunal Penal Internacional (TPI), vez
que este último propiciou tratamento relevante à vítima no processo penal, na
medida em que estas passaram de testemunhas a sujeitos do processo.
[···]
Inadequado seria não mencionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), que atua com base nas disposições da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (1969), conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, entrando em
vigor somente em 18.07.1978.

Assim, esta fase tida como de redescobrimento da vítima de criminalidade é
marcada pelo reconhecimento internacional de seus direitos humanos e evoca a dignidade da
pessoa humana e o reconhecimento de seus direitos fundamentais como balizas para o sistema
jurídico como um todo e em destaque, para o sistema criminal de cada país e para o sistema
internacional, através de seus tribunais internacionais.

2.2 A Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da
Criminalidade e de Abuso de Poder – Resolução n. 40/34 da Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) como parâmetro para
proteção estatal das vítimas de criminalidade

Em 29 de novembro de 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou
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através da Resolução n. 40/34 a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às
Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, como resultado de discussões travadas no
âmbito dos Congressos Internacionais sobre Prevenção do Crime e o Tratamento dos
Delinquentes, organizados a partir dos esforços do Conselho Econômico e Social da ONU. O
Brasil participou de sua aprovação o que revela haver assumido o compromisso na ordem
internacional em promover os direitos da vítima de criminalidade e abuso do poder, passandose, então, a servir de parâmetro frente o ordenamento jurídico pátrio.
Assim, no preâmbulo82 desta Declaração há o reconhecimento das omissões dos
Estados membros na atenção, tratamento e assistência concedidos à vítima da criminalidade,
assim como às suas famílias, especialmente após a vitimização e durante o transcurso
processual, inclusive admitindo a existência de efeitos negativos produzidos pelas ações
estatais durante as apurações judiciais. Desta forma, convoca os Estados Membros a
reverterem este cenário por meio de medidas que estimulem a prevenção da criminalidade, a
revisões legislativas e a que deem especial atenção ao acesso à justiça e tratamento adequado
no âmbito da estrutura judiciária; a restituição (ressarcimento pelo réu); a compensação
(ressarcimento pelo Estado) e a assistência social aos lesados. Em seguida passa a cuidar das
vítimas de abuso de poder. Embora haja este reconhecimento da necessidade de mudanças no
tratamento concedido às vítimas, a Declaração exorta que não sejam diminuídos ou
prejudicados os direitos de suspeitos e dos acusados e que seja procurado um equilíbrio entre
estes, ou seja, que sejam respeitados tanto os direitos humanos relacionados aos acusados e
culpados do crime como de suas vítimas.
Desta forma, refletindo as necessidades da vítima criminal solicita ainda que os
Estados membros adotem medidas para diminuir a vitimização e que se empenhem em: 1)
prestar assistência social, de saúde, inclusive de saúde mental, de educação e da economia; 2)
ajudar as vítimas em situação de carência; 3) incentivar a participação da sociedade civil na
prevenção da criminalidade; 4) revisar constantemente as legislações para adaptá-las às
evoluções e aos documentos internacionais que tratem dos direitos humanos, ações das
empresas e outros atos de abuso do poder; 5) otimizar os mecanismos de perseguição
criminal; 6) divulgar informações que permitam aos cidadãos fiscalizar ações públicas e
privadas, assim como acolham suas preocupações; 7) adotar medidas para que funcionários e
82 Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder –
1985. Adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas na sua resolução 40/34, de 29 de novembro de 1985.
disponível em < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-Adnistração-da-\Jus...>,
acessado em 15/02/2013.
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empresas conheçam e deem efetividade às normas internacionais relacionadas ao tema; 8) se
absterem de práticas e procedimentos que favoreçam abusos, tais como o uso de locais
secretos de detenção e a detenção em situação incomunicável; 9) cooperar com outros
Estados, tanto em nível judicial como administrativa, na perseguição criminal, assim como na
extradição de delinquentes e penhora de seus bens voltados a assegurar a reparação em favor
das vítimas. Recomenda ainda que os Estados membros em nível regional e internacional
desenvolvam atividades que promovam as diretrizes da Nações Unidas e reduzam a
possibilidade de abusos; que cooperem no combate à vitimização e atendam às vítimas, assim
como promovam troca de informações; que colaborem com os pedidos de assistência às
vítimas carentes; e que proporcionem meios de recurso acessíveis às vítimas, quando as vias
de recurso existentes a nível nacional possam revelar-se insuficientes.
Sobre o acesso à justiça e do tratamento equitativo, determinando que as vítimas
devem ter acesso às instâncias judiciárias e receber uma rápida reparação do prejuízo por si
sofrido através de procedimentos judiciais e administrativos que sejam rápidos, equitativos,
de baixo custo e acessíveis, além de ser assegurado o acesso às informações sobre seus
direitos que facilitem o alcance de tais reparações. Além disso, prescreve que as estruturas
judiciais e administrativas devem ser melhoradas para atender as necessidades das vítimas,
incluindo a concessão de informações sobre sua participação processual, seus mecanismos de
atuação e decisões adotadas, assegurando, assim, o direito de ser informada e também o
direito a informar. Em relação a sua participação processual, deve lhe ser assegurada a
possibilidade de serem consideradas suas opiniões e preocupações, especialmente quando
seus interesses pessoais estiverem em evidência, além de assistência adequada ao longo de
todo o processo. Também deve ter sua vida privada e intimidade protegida, assim como
concedida segurança extensiva à sua família e das suas testemunhas, afastando as manobras
de intimidação e represálias. Sobre a necessidade de superar os empecilhos do acesso à Justiça
para vítimas de criminalidade, ressalta Frade (2010, p. 214) que

O acesso às instâncias judiciárias é um dos direitos mais importantes para as vítimas
de crime. Em muitos casos este direito, apesar de formalmente previsto pelo
ordenamento jurídico, encontra-se obstaculizado ou seriamente ameaçado por
diversas razões, tais como a deficiência da legislação ou dos órgãos estatais. O
direito a uma rápida reparação do prejuízo, além de se tratar de uma medida de
justiça e de pacificação social, visa suprir as necessidades urgentes das vítimas que
em muitos casos são provocadas pela própria vitimização. (FRADE, 2010, p. 214).
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Apresenta disposições sobre a utilização de meios extrajudiciais para solução do
conflito, como a mediação, arbitragem e práticas costumeiras de realização de justiça, quando
se revelem adequadas de modo a obter-se a conciliação com o ofensor, bem como a rápida
reparação dos danos experimentados. O desejo que a vítima seja reparada é constatado
inclusive ao admitir efeitos cíveis para sentenças penais e no esforço de obrigar os Estados
membros a compensarem a vítima quando o causador do dano não possuir condições para
tanto, a ser assegurada por meio de fundos permanentes criados para tais fins.
Dispõe ainda da obrigação estatal na assistência material, médica, psicológica e
social, assim como na concessão de informações sobre o acesso facilitado desta assistência.
Para tanto, obriga que sejam promovidos treinamentos aos agentes públicos e demais pessoas
que prestem tal assistência, para que possam estar sensibilizadas para as necessidades das
vítimas, inclusive com assistência diferenciada àqueles que tenham necessidades especiais
decorrentes do prejuízo sofrido ou mesmo em face da idade, sexo, religião, nacionalidade,
dentre outros.
Sobre as vítimas de abuso de poder, a Declaração dos Princípios Básicos de
Justiça Relativos às Vítimas faz recomendações aos Estados membros para que adotem em
suas legislações a proibição do abuso de poder e que assegurem a reparação dos danos, que
incluam também assistência e apoio de ordem material, médica, psicológica e social que
sejam necessários. Incluiu também a possibilidade de efetivação de convenções internacionais
multilaterais relativas às vítimas e recomenda a adaptação legislativa às evoluções necessárias
e que previnam e proíbam atos constitutivos de grave abuso do poder político e econômico,
inclusive com previsão de reparações às suas vítimas.
Assim, diante das premissas que envolvem a dignidade da pessoa humana e os
direitos humanos surge novo desafio para o legislador brasileiro que passa a ter a tarefa de
dotar a vítima de criminalidade e abuso de poder, mecanismos que lhe resguarde seus direitos
fundamentais relacionados à sua vida e integridade, assim como relacionados ao de acesso à
Justiça e reparação de seus danos.
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3 A REDESCOBERTA DA VÍTIMA DE CRIMINALIDADE E AS
ESTRATÉGIAS DE ACESSO À JUSTIÇA NO DIREITO
BRASILEIRO

No âmbito internacional, o reconhecimento da necessidade de maior proteção
à vítima de criminalidade e abuso de poder, também produziu reflexos no ordenamento
jurídico brasileiro, muito embora sejam recentes as alterações legislativas que introduziram e
passaram a reconhecer seu maior protagonismo, o que inclusive sugere o nascimento de
tratamento jurídico compatível com sua situação de vulnerabilidade e sua inserção na relação
processual como sujeito ativo ou com uma maior participação, na resolução de conflitos
criminais.

3.1 O Processo Penal Brasileiro sob o Enfoque das Vítimas de
Criminalidade: A Carência de Acesso à Justiça

O combate ao crime e a perseguição criminal através do processo judicial já
existia desde a época colonial, período quando vigoravam as Ordenações do Reino que já
previam mecanismos para punição de acusados de crime. Nesta época, as acusações eram
impulsionadas por delações particulares (querelas) e denúncias, muito embora seu julgamento
pudesse ser marcado de arbitrariedades83 e houvesse a possibilidade de julgamentos pela
Igreja, em seus tribunais da Santa Inquisição. Após a ruptura com o sistema colonial foi
outorgada a Constituição de 1824 que trouxe a previsão de diversos direitos a favor dos
acusados e a possibilidade de recursos para o Tribunal de Relações. Em 1832 passou a vigorar
o primeiro código de processo criminal brasileiro revestido de ideais do liberalismo da época
e com garantia de defesa para os acusados, sendo também assegurado ao ofendido a
83 Pela primeira das cartas-régias, observa-se que Martim Afonso, além de capitão-mor da armada e governador
das terras já descobertas (e a descobrir), tinha inteira jurisdição sobre todas as pessoas que nelas se achassem,
“como poder e alçada tanto no cível como no crime, dando as sentenças que lhe pertencessem de justiça, até a
morte sem apelo e sem agravo”, salvo se o réu fosse fidalgo. Já, pela segunda das cartas em referência, foramlhe conferidos poderes para “criar e nomear tabeliães e mais oficiais de justiça necessários, quer para tomar
posse das terras, quer para as coisas da justiça e governança (…). Na terceira, estava consignado o poder de dar
terras de sesmarias, não só as pessoas que vieram com ele (cerca de quatrocentos, entre fidalgos, marinheiros
etc), mas também a outras que quisessem viver na colônia. (MATHIAS, 2009, p. 31)
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possibilidade de ajuizar diretamente ação contra seu agressor. Favorecia, contudo, a
possibilidade dos proprietários rurais escolher os juízes locais. Ainda durante o Império este
código foi reformado para ser inserido em 1871, o inquérito policial que ainda hoje
documenta as acusações. Com a descentralização política promovida pela Constituição de
1891, os Estados foram autorizados a criarem suas legislações processuais, o que apenas foi
realizado de fato por alguns. A Constituição de 1934 reunificou a legislação nacional, sendo
que somente após a Constituição de 1937 foi elaborada nova Lei Processual Penal,
promulgada pelo Decreto Lei n. 3.689, de 30 de outubro de 1941, que ainda hoje se encontra
em vigor, embora com diversas alterações. Desde então, vigora no país o modelo de sistema
processual conhecido como sistema acusatório em que mantém separados os sujeitos da
relação processual, atribuindo a acusação função distinta da atividade julgadora, concedendo
certo equilíbrio, ao menos formal, entre as partes. Este sistema foi inclusive recepcionado e
previsto na própria Constituição Federal de 198884.
Assim, no Brasil, a elucidação do fato criminoso e aplicação das sanções cabíveis
ocorre com observância das regras previstas na Constituição Federal de 1988, que adotou o
modelo ou sistema acusatório, com definição de instâncias independentes para acusação,
defesa e para o julgamento das demandas criminais, impondo ao Estado-Juiz o distanciamento
necessário na perseguição criminal, especialmente para assegurar a neutralidade no
julgamento e evitar que o mesmo órgão estatal promova a investigação e o julgamento da
causa. A investigação do fato criminoso e a judicialização da acusação são atribuídas aos
órgãos de segurança pública e ao Ministério Público, respectivamente, com interesse voltado
ao respeito e preservação da ordem jurídica e social, refletindo, assim, os interesses estatais. O
Texto Constitucional delimita as atividades investigativas às instâncias policiais,
especialmente para polícia civil e polícia federal (art. 14485) e reserva privativamente ao
84 A doutrina pátria não é unânime quanto às características presentes no sistema acusatório, no entanto, uma
das mais relevantes que se aponta é o fato de haver a separação de funções de acusar, defender e julgar,
concentrada em pessoas distintas, garantindo, assim, um verdadeiro processo democrático. (MAZZUTTI, 2012,
p. 100).
85 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I –
polícia federal; II – polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias civis; V – polícias
militares e corpos de bombeiros militares. §1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998) I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se
dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o
descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras; III - exercer as funções de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) IV - exercer, com
exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. §4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia
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Ministério Público a promoção da ação penal pública (art. 129, inc. I86). A apuração da
infração penal e a perseguição do autor do fato criminoso é delegada a órgãos diversos
daquele que irá apreciar e julgar a causa, de modo a restar evidenciada a distinção entre o
Estado-Acusador e o Estado-Julgador ou Estado-Juiz com a definição das atividades e
atribuições inerentes a cada uma.
Os mecanismos ou instrumentos para realização da perseguição criminal e para o
julgamento da pretensão punitiva estão previstos na legislação processual penal brasileira,
cuja matriz se encontra no Código de Processo Penal (Decreto – Lei n. 3.689/41), de onde se
pode extrair a existência de uma fase pré-processual voltada para a apuração dos fatos que
envolvem a infração penal, da fase onde há o ajuizamento da ação penal pública. Em uma
visão garantista, a regulamentação desta perseguição criminal através de normas processuais
representa garantia ao acusado posto ser afastada a possibilidade de julgamento sumário,
inquisitivo e sem oportunidade de defesa. O processo penal serve de limite à atuação estatal
sobre o acusado, seu destinatário final. Esta concepção preponderante na esfera processual
termina por provocar o esquecimento da vítima direta da criminalidade87 e até mesmo pode
ocasionar a sua 'revitimização' pelas instâncias estatais. Diante de sua revalorização e
reconhecimento em tratados internacionais de novos paradigmas, se faz necessário que no
Brasil, a vítima da criminalidade receba tratamento diferenciado e se promova rupturas com a
vetustez da referida legislação processual, através da ampliação e da promoção de seu acesso
à justiça e demais assistências também devidas pelo Estado, que promova a dignidade humana
e os direitos fundamentais, humanizando-se, assim, o processo penal em relação à vítima de
criminalidade. Para Mazzutti (2012, p. 100)

A posição da vítima dentro do processo sempre foi tema de discussões e estudos
voltados, especificamente, para o objetivo central: a sua consideração como sujeito
de direitos e parte essencial para a concretização dos verdadeiros ideais de justiça.
Nessa esteira, torna-se imprescindível um tratamento especial de amparo ao
ofendido, considerando-se as disposições do diploma constitucional de proteção à
dignidade da pessoa humana e demais direitos ligados à personalidade, sem olvidar
os princípios fundamentais consagrados na Lei Maior.

de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.
86 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I – promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei;
87 A vítima indireta da criminalidade seria identificada como aquela que suporta os efeitos indiretos do crime em
razão do vínculo de parentesco e dependência que mantinha com quem foi diretamente vitimizado.
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No atual processo penal, como o inquérito policial possui natureza inquisitiva e
sua finalidade está voltada à colheita de provas, a vítima termina por ser considerada apenas
como mais um elemento no quebra-cabeça da reconstrução do fato criminoso e o interesse do
Estado recai na obtenção do que o ofendido pode ajudar nesta apuração. Relembre-se que
desde a época em que se concentrou o monopólio do poder no Estado, a ofensa ou violação ao
direito representa, antes de tudo, o desrespeito ao soberano, ao próprio Estado (teoria do dano
social), permanecendo, desde então, a lotação da vítima em um espaço secundário nesta
violação.
Neste contexto formal da atuação estatal voltado para apuração da autoria e
materialidade delitiva, os esforços estatais são direcionados ao acusado e não é incomum a
vítima sofrer novos prejuízos diante da burocracia enfrentada, da falta de preparo dos agentes
públicos e da ausência de interesse sobre sua situação pessoal, sua experiência, danos e
expectativas. Sequer há garantia de que a vítima receberá informações sobre o procedimento a
que será submetido ou mesmo sobre a possibilidade de recusar tal participação. Antes mesmo
desta atuação estatal, a vítima já se vê desamparada diante do crime sofrido e após a
comunicação da ocorrência passa a suportar o acréscimo dos danos ocasionados pelas
instâncias formais. À primeira situação pode-se reconhecer o que se denominou de
vitimização primária, enquanto nesta seguinte se tem a vitimização secundária, embora na
realidade seja uma nova vitimização provocada pelas instâncias formais e materializadas em
termos procedimentais pela polícia e sistema de justiça. Realizando a delimitação das
características destas vitimizações, diz Gomes (2010, p. 72) que

[…] a vítima suporta os efeitos do crime (físicos, psíquicos, econômicos, sociais
etc.) [vitimização primária], assim como a insensibilidade do sistema legal
[vitimização secundária], o rechaço e a insolidariedade da comunidade, e a
indiferença dos poderes públicos [vitimização terciária]. (GOMES, 2010, p. 72).

O crime desencadeia para a vítima consequências além do já suportado contra a
sua incolumidade física, psíquica e dos prejuízos patrimoniais, para impulsionar também
prejuízos a esta na fase de investigação policial e durante a futura ação penal. Nestas fases, há
um retorno da vivência experimentada com o crime e não há qualquer amparo à sua situação
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pessoal, emocional e material, cabendo-lhe aguardar as providências de agentes estatais que,
sob a ótica exclusiva do processo penal, voltam seus esforços para apuração do fato e captura
do autor do crime, sem atentar para os novos paradigmas constitucionais relacionados à
dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Por sinal, não é incomum a
autoridade policial encontrar-se abarrotada de procedimentos a realizar, ter de administrar a
carência de recursos humanos e materiais, e ainda enfrentar uma superpopulação carcerária
que se acumula junto às delegacias de polícia, obrigando a vítima ter de também vivenciar
este ambiente hostil. Sequer há garantias especiais de proteção, direito ao acompanhamento
das investigações e de obtenção de informações fidedignas sobre o que e como está sendo
apurada a infração penal, nem muito menos lhe é informado sobre eventual abertura ou
arquivamento do inquérito policial. A proteção dada à vítima equivale à mesma oferecida
antes da ocorrência do fato delituoso e restringe-se ao dever geral de proteção estatal. Não há
cuidados ou assistência frente sua especial situação, que alterou o curso de sua vida, podendose inclusive fazer coro com Fernandes (1995, p. 68-69), quando diz que

A vítima, quando é atendida por um órgão policial na rua após a prática do delito, ou
quando se dirige a um estabelecimento policial para noticiar o crime, alimenta
grande expectativa em relação ao que lhe será fornecido: espera pronta e rápida
apuração do fato criminoso, imaginando, por exemplo, em crimes patrimoniais que
haverá imediata recuperação e devolução da coisa subtraída; aguarda uma dedicação
especial ao seu problema, ao seu trauma, ao seu nervosismo, às suas lesões físicas, à
sua dor moral; acha que as providências burocráticas, como elaborar um boletim de
ocorrência, anotar os nomes das testemunhas, marcar uma data para retorno, serão
logo efetivadas, podendo assim voltar rapidamente ao seu ritmo normal de vida. Mas
a experiência é normalmente frustrante. Há uma grande diferença entre o anseio da
vítima, vinculada a um só caso, para ela especial, significativo, raro, e o interesse da
autoridade ao agente policial, que tem naquele fato um a mais de sua rotina diária
[…].

Como o inquérito pode ser revestido de caráter sigiloso e é unilateral, não regido
pelo contraditório e ampla defesa, a autoridade policial pode se negar a prestar informações
ou permitir maior participação da vítima sob o pretexto de se estar resguardando a
investigação policial de efeitos nocivos que a divulgação ou não maior participação podem
trazer para elucidação dos fatos. Não obstante seja facultado à vítima requerer a realização de
diligências durante o inquérito policial, fica a cargo da autoridade policial a decisão de
realizá-la ou não, o que desde já lhe distancia dos seus interesses na solução do conflito, haja
vista ser expropriada sua participação. Contudo, sua participação está condicionada ao
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conhecimento de tais direitos e não é comum receber informações, nem mesmo sobre os
resultados obtidos com a investigação policial, o que aponta para o cenário de completa
ausência de assistência jurídica adequada aos seus interesses.
É claro que não se pode deixar de lado a possibilidade da vítima conservar desejo
de vingança ou de ter interesse de locupletamento ilícito por meio da reparação de danos, mas
tais possibilidades não podem esvaziar sua importância na participação das investigações
policiais, assim como de seu interesse em ver elucidado e punido aquele que infringiu uma
norma penal88. Deve-se procurar o equilíbrio entre os diversos atores envolvidos.
Esta apuração preliminar, através do inquérito policial, pode resultar em seu
arquivamento a pedido do Ministério Público, que concentra a titularidade da ação penal
pública. Caso tenha conhecimento desta decisão sobre seu arquivamento, a vítima poderá
suscitar revisão à instância superior desta Instituição, que, se novamente assim se posicionar,
não restará nada mais a se perquirir, salvo se houver apresentação de novas provas que
conduzam à responsabilização daquele que foi apontado como autor do fato. Este
arquivamento, contudo, não retira a possibilidade de promoção de ações cíveis para fins
reparatórios.
Na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação, o
ajuizamento da ação está reservado à iniciativa da vítima ou de quem a lei assim legitima em
seu lugar, e o inquérito policial estará condicionado a sua representação onde ficará assentado
seu interesse em realmente ter investigado o fato e apontada a autoria delitiva. Em regra, esta
dependência de representação da vítima ou de seu representante legal existe para que sejam
resguardados os interesses desta ao se evitar exposições de sua personalidade além do
suportável e se evitar sua 'revitimização'. Esta iniciativa é reservada àqueles crimes que tocam
diretamente a honra e integridade moral da vítima, que ao sopesar vantagens e desvantagens
da perseguição criminal, poderá optar pela inação estatal. Não obstante, a ausência de
informações, de assistência jurídica e até mesmo do cenário de 'revitimização' apresentado no
ambiente policial, são fatores que podem ser apontados para que a vítima não venha exercer
de fato seus direitos, embora mantenha tal interesse.
88 O que se observa na cena processual penal contemporânea, ou melhor, nas reformas legislativas, é o retorno
da vítima ao jogo (processual). Se já nociva a participação da vítima no processo, voltada para indenização cível,
posto que poderia ser assegurada naquela esfera a reparação do dano, a sua intervenção, na prática, não está
dirigida tão-só à constituição do título executivo, mas vingar a lesão sofrida, o que é justificável pela sua
incapacidade de distanciamento e racionalização, como já referido. A implicação prejudicial deste
direcionamento é que contribui para reforçar a acusação e, consequentemente, dar-lhe mais armas do que aquelas
das quais a defesa dispõe. Ou seja, agrava-se a situação do acusado, que é contemplado com um duplo acusador.
(PLETSCH, 2007, p. 97)
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Deve-se considerar que, durante o inquérito policial, ainda é possível resguardar
direito reparatório da vítima através da devolução dos bens apreendidos e do sequestro de
bens móveis e imóveis que tenham sua propriedade relacionada ao crime, assegurando futuro
ressarcimento que a sentença penal condenatória poderá ensejar. Em algumas situações, a
simples instauração do inquérito policial poderá promover a reparação do dano ou quitação de
dívidas quando tais medidas forem condições para o arquivamento do feito, como ocorre, por
exemplo, em relação ao crime de estelionato.
A legislação processual penal estabelece prazos para o ajuizamento da ação penal
pública e diante de sua inobservância faculta à vítima ou ao seu representante legal o
ajuizamento de ação penal subsidiária em face da omissão do Ministério Público. Apesar
desta possibilidade formal de se insurgir ao arquivamento, assim como ao ajuizamento de
ação penal subsidiária, não significa que realmente haja seu conhecimento ou a possibilidade
real que venha ocorrer diante da ausência de assistência jurídica e judiciária a esta. Ainda
nesta fase, a vítima desempenha funções de relevo para fundamentação da prisão do autor do
fato criminoso, seja por ter efetivado sua prisão em flagrante, conduzido ao flagrante ou
mesmo por sua condição ensejar o decreto da prisão preventiva ou provisória. A simples
ameaça ou ofensas à sua pessoa podem ensejar o decreto da prisão preventiva do acusado por
conveniência da instrução processual. Esta circunstância recebe maior relevância nos casos de
ação penal privada ou condicionada à sua representação.
O Código de Processo Penal em vigor data de época em que não havia grandes
preocupações com a vítima e sua finalidade sempre esteve voltada à garantia da ordem
pública e ao combate ao crime. Diante destas finalidades não há previsões para assegurar
maior assistência à vítima da criminalidade, sendo que logo após a ocorrência do crime e para
realização do inquérito policial, não se tem maior preparo, procedimentos específicos ou
previsão legal de tratamento específico dos profissionais envolvidos com a vítima da
criminalidade, o que por vezes tem provocado verdadeira revitimização, onde a vítima sofre
novos constrangimentos, especialmente em relação àqueles crimes mais próximos de
violações à sua dignidade, como, por exemplo, os relacionados à integridade física, psíquica e
moral. Não é raro, por exemplo, as vítimas de crimes sexuais ou de violência doméstica se
sentirem intimidadas, sofrerem novos constrangimentos e humilhações em razão da ausência
de acolhimento, de assistência específica e do despreparo dos profissionais (agentes públicos)
que lhe atendem, especialmente porque o enfoque é voltado para a colheita de provas que
servirão para instrução processual e para manutenção da ordem pública. A valorização do

105
interesse estatal na repressão à criminalidade em detrimento dos interesses da vítima é
evidenciado inclusive na possibilidade da autoridade policial ou judicial conduzi-la
coercitivamente, caso não atenda o chamado para prestar declarações ou negar-se a se
submeter ao exame de corpo de delito.
De outro lado, em razão da natureza de alguns crimes, especialmente por estarem
relacionados à intimidade, vida privada, honra da vítima e por ser secundário o interesse
estatal na persecução criminal, o legislador transferiu para a vítima a titularidade e
legitimidade de ajuizamento da ação penal, que recebe a denominação de ação penal privada,
ou ainda, coloca a atuação estatal na dependência da formalização de impulso pela vítima,
como ocorre na ação penal condicionada à representação89. Nestes procedimentos, a vítima
possui ampla discricionariedade em torno da persecução penal, podendo impulsionar o
inquérito policial ou renunciar o direito de acusar antes de seu ajuizamento. Após a
propositura da ação, poderá, diante de algumas situações, inclusive desistir ou perdoar o
agressor.
Fernandes (1995) ressalta a tendência moderna de se abolir ou restringir a
titularidade da ação penal privada, apontando entre os argumentos utilizados que dão azo a
esta tendência, que este tipo de ação remota à época da vingança privada; permite transações
irrazoáveis entre a vítima e o agressor, deixando de lado os interesses de repressão à
criminalidade; além de condicionar a função estatal no combate à criminalidade. Entretanto,
tal tendência de retirar a vítima da cena processual, pode na verdade contrariar os interesses
desta e privilegiar a concentração de poder estatal, excluindo da relação processual o
ofendido, retirando-lhe, de vez, qualquer possibilidade protagonismo na sua reabilitação.
Importa verificar que esta titularidade está voltada aos crimes em que o interesse do ofendido
apresenta-se superior aos interesses do Estado, posto estarem ligados aos seus direitos de
personalidade, sendo que perseguição penal diante destas situações poderia promover novas
ofensas e lesões a quem já figura como vítima, ou mesmo exposições que poderiam ser
evitadas.
Não obstante tais discussões, o exercício desta faculdade da vítima impulsionar a
perseguição criminal, pressupõe o conhecimento de seus direitos e dos mecanismos de acesso
à Justiça. Apesar da legislação processual prescrever para estas situações que o juiz, a
requerimento da parte e após a comprovação da carência econômica da vítima, poderá nomear
89 A representação é o ato formal em que a vítima ou seu representante legal manifesta seu interesse na
investigação e ajuizamento da ação penal pública, estando prescrito no art. 24 do CPP e art. 100, §1º do CP.
Como direito subjetivo individual enseja a obrigação estatal em torno da persecução penal.
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advogado para patrocinar a ação penal privada em seu favor, percebe-se que até se alcançar a
nomeação efetivada pelo magistrado a vítima terá de buscar assistência jurídica, o que traz ao
Estado o encargo de cumprir esta assistência. Esta previsão, condicionando a assistência
jurídica aos necessitados e considerados pobres na forma da lei ao impulso do Juiz, conserva
o isolamento da vítima de criminalidade e o risco de não exercer seus direitos por ausência de
informações adequadas sobre os procedimentos a serem adotados, inclusive para se alcançar
atendimento jurisdicional. Melhor proposta seria se houvesse assistência jurídica desde o
momento seguinte a vitimização, em que o Estado resguardasse a vítima de criminalidade a
possibilidade de efetivar seus direitos e oportunidade de se restabelecer suas dimensões
violadas, vivenciar sua recuperação, receber informações técnicas sobre os procedimentos e
viabilizar a recuperação de seus danos.
Anote-se ainda que o lei processual brasileira faculta à vítima maior participação
na relação processual através da possibilidade de figurar como assistente da acusação
praticando atos processuais que podem contribuir para o alcance da punição de seu agressor.
Esta assistência se apresenta como mecanismo para atenuar a insatisfação da vítima em
relação à eventual inoperância do Estado. Ou seja, a vítima atua lado a lado do Ministério
Público na persecução criminal e seu interesse pode ir além da sentença penal condenatória e
ensejar a busca pela reparação dos danos sofridos. Não obstante, a assistência à acusação não
será prestada diretamente pela vítima, mas através de causídico regularmente constituído com
poderes expressos para representá-la, o que exige, portanto, assistência jurídica e judiciária,
ocasionando o ônus econômico além das incertezas sobre o deslinde processual, sua demora,
constrangimentos e demais obstáculos ao acesso à justiça efetivo. Na prática, como os
elevados índices de criminalidade são registrados nas camadas sociais menos favorecidas,
compostas por pessoas vitimadas que não conhecem de seus direitos e se apresentam sem
recursos econômicos para constituição de causídico, não há condições para o exercício desta
assistência à acusação. Por sinal, não é incomum seu exercício ocorrer apenas quando a
vítima manifesta ou visualiza a possibilidade de satisfação de seus interesses reparatórios ou
em situações com grande repercussão ou comoção social. Não se pode esquecer que após a
colheita de seu depoimento junto à delegacia de polícia, a vítima de criminalidade sequer é
informada ou tem conhecimento das fases seguintes, inclusive sobre a possibilidade de figurar
como assistente de acusação, ficando assim impossibilitada de exercer seus direitos.
Após sofrer violações proporcionadas pelo crime, a vítima por vezes necessita de
assistência material e recursos para ver restabelecida sua integridade, mas se depara com
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obstáculos processuais como a demora na resolução do conflito, o que contribui para agravar
sua situação. Diante desta urgência e da possibilidade de vir a sofrer novas lesões ou
violações irreparáveis aos seus direitos fundamentais, há possibilidade de se socorrer através
judiciário e postular medidas acautelatórias que lhe assegure dos riscos a que está exposta,
especialmente de não ter seus danos reparados. A própria legislação processual penal prevê
como mecanismos para se evitar o perecimento do direito ocasionado pela burocracia e
demora processual, os institutos da busca domiciliar, do sequestro, da inscrição e a
especialização da hipoteca legal e do arresto90, por meio do qual a vítima poderá reverter sua
situação e alcançar, desde já, bens do seu agressor. A busca domiciliar permite o resgate da
vítima e apreensão de objetos que possam instrumentalizar o processo com provas, bem como
assegurar restaurações devidas. Através do sequestro, se admite o resgate de bens imóveis
adquiridos pelo acusado com recursos oriundos do produto do ato ilegal praticado. Por meio
da hipoteca legal evita-se que o agressor venha alienar bem imóvel que poderia servir para
reparação dos danos devidos, mas está condicionada à existência do crime e a comprovação
de indícios da autoria delitiva. Pelo arresto se alcança tanto bem imóvel como móvel, havendo
a Lei nº 11.435, de 2006, autorizado o alcance dos mesmos para assegurar medidas
reparadoras às vítimas.
Não obstante estas previsões, a rotina processual demonstra estar a cargo da
vítima o requerimento destas medidas assecuratórias e a inefetividade destas medidas parecem
estar ligadas à grande quantidade de crimes em que seus autores são também pessoas
economicamente carentes senão miseráveis, além de estar atrelada ao próprio desuso das
mesmas e ao seu desconhecimento pela vítima.
90 Art. 240 CPP - A busca será domiciliar ou pessoal. §1º - Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas
razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender
armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos
necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. Art. 125CPP. Caberá o
seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido
transferidos a terceiro. Art. 127CPP. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou
mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo ou
ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Art. 134CPP. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado
poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios
suficientes da autoria. Art. 135CPP. Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o
valor da responsabilidade civil, e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente
hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel
ou imóveis. Art. 136CPP. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo
de 15 (quinze) dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. (Redação dada pela Lei nº
11.435, de 2006). Art. 137CPP. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente,
poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos
imóveis. (Redação dada pela Lei nº 11.435, de 2006).
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O capítulo de medidas assecuratórias recebeu reformas que viabilizam a imediata
apreensão e alienação de bens como aeronaves, veículos, embarcações, dentre outros, de onde
se extrai a preocupação do legislador em recuperar dinheiro público desviado em crimes
contra o erário, o que demonstra a relativização da preocupação em torno da vítima da
criminalidade. Até mesmo nos crimes em que há maior concentração de riquezas, como, por
exemplo, o tráfico de drogas, a apreensão e confisco de bens são destinados aos cofres
públicos ou direcionados a políticas públicas correlatas (v.g. Lei n. 7.560/1986).
De todas essas possibilidades de participação direta na relação processual penal,
extrai-se a necessidade de que a vítima de criminalidade busque proteção judicial, o que
pressupõe, no mínimo, o conhecimento de seus direitos, a capacidade postulatória e condições
econômicas para estar em juízo, ou seja, de assistência jurídica e judiciária. Em termos de
assistência jurídica e judiciária percebe-se que as vítimas de criminalidade não recebem
maiores informações sobre seus direitos, mecanismos de proteção e providências a serem
adotadas para a restauração de seus direitos violados e de sua cidadania, ficando a cargo das
mesmas a busca destas informações e a iniciativa de providências que lhe beneficiem. Até
mesmo para sua inserção ao programa de proteção dependerá da análise da importância de seu
testemunho e da significação de sua presença entre os meios de prova. Neste mesmo sentido,
afirma Gomes (2010, p. 93-94) que

Sem incorrer em generalizações, pode-se afirmar que o dano que experimenta a
vítima não se esgota, desde logo, na lesão ou no perigo de lesão do bem jurídico
[…]. A vítima sofre, com frequência, um severo impacto psicológico que se
acrescenta ao dano material ou físico provocado pelo delito. A vivência criminal se
atualiza, revive, perpetua. A impotência frente ao mal e ao temor de que se repita
produz ansiedade, angústias, depressões, processos neuróticos etc. […] A atuação
das instâncias de controle penal formal (polícia, juízes etc.) multiplica e agrava o
mal que ocasiona o delito mesmo. Em parte porque estas repartições altamente
burocratizadas parecem esquecer os danos lá experimentados pela vítima, sua
psicologia, sua especial sensibilidade e suas legítimas expectativas, necessidades etc.
[…].

Estas constatações em torno da necessidade de assistência à vítima de
criminalidade momentos seguintes a sua vitimização sugere uma reformulação na política de
atendimento à vítima de criminalidade que passa pelo treinamento dos profissionais e agentes
estatais sobre os aspectos vitimológicos, assim como um maior aparelhamento em relação à
assistência jurídica e judiciária para se atingir a eficácia do acesso à justiça e assim atender os
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interesses da vítima, especialmente na diminuição das consequências ocasionadas pelo crime
e na prevenção de nova vitimização e na realização de seus direitos fundamentais. Entretanto,
a preocupação com a necessidade de mudanças diante da defesa dos direitos das vítimas já
pode ser percebida em algumas mudanças legislativas e em novos arranjos institucionais
ditados conforme a matéria especializada tratada, a ponto de já existir delegacias
especializadas na defesa da criança e do adolescente, do idoso e da mulher vítima de violência
doméstica, inclusive com a previsão formal de atendimento de equipe profissional
multidisciplinar. Conforme se verá, algumas mudanças foram introduzidas na legislação
processual em vigor, assim como se estabeleceu novos mecanismos de acesso à Justiça
através da Lei n. 9.099/95.
Sem a implementação efetiva de tais mudanças acredita-se que serão preservados
os obstáculos à efetividade de acesso à justiça às vítimas de criminalidade, permanecerá o
descrédito na polícia e nas instâncias judiciais. Sem estas, é possível que permaneça o atual
cenário de passividade da vítima, sua posição secundária diante do crime e a possibilidade de
sua nova vitimização. Em relação às vítimas de abuso de poder, a situação é ainda mais
delicada diante da insegurança alimentada por esta ao ter de recorrer às instâncias públicas,
inclusive policiais, para delatar sua vitimização. Dessa forma, é possível afirmar que as
instâncias formais que tratam diretamente com a vítima de criminalidade e abuso de poder
ainda encontram-se burocratizadas e não oferecem perspectivas de tratamento humanitário
para esta, além do seu acesso ao Direito se apresentar burocratizado, com diversos obstáculos
a serem superados, como, por exemplo, a ausência de conhecimento jurídico sobre os
mecanismos processuais existentes, o que contribui para aumentar os desalentados de Justiça
e a denominada 'cifra negra', composta por vítimas que não se sentem estimuladas a procurar
as instâncias formais para resolução do conflito criminal.

3.1.1 Alterações na Lei Processual Penal brasileira após a Constituição
Federal de 1988 e seus impactos sobre a situação jurídica da Vítima de
Criminalidade

Diante deste contexto em que se reconhece que a vítima não deve ser tratada
simplesmente como meio de prova ou sujeito passivo da relação processual, mas com respeito

110
à sua condição de vítima e em consideração às consequências que o crime lhe ocasionou,
merece análise as modificações introduzidas na legislação processual penal. Pode-se dizer que
o aumento da criminalidade, a necessidade de reverter o cenário de impunidade que campeia o
país e de atender os reclames vitimológicos, impulsionaram reformas na legislação processual
por onde foram introduzidas alterações que refletiram diretamente sobre a vítima de
criminalidade. Neste sentido, a Lei n. 11.690, de 9 de junho de 2008, alterou os dispositivos
relacionados à prova no processo penal brasileiro91 e introduziu capítulo específico sobre o
ofendido, concedendo-lhe maior importância em termos de matéria probatória e tratamento
mais apropriado à sua condição, de forma a humanizar o processo penal e conceder à vítima
voz mais ativa, o que vem de encontro inclusive com os princípios contidos na Declaração da
ONU sobre as vítimas de criminalidade. Para Mazzutti, (2012, p. 103)

Com o advento das Leis 11.690/08 e 11.719/08 – que alteraram dispositivos do
Código de Processo Penal – o legislador demonstrou maior preocupação com o
ofendido, mormente quanto à garantia de sua participação na persecução do crime.
As novas leis trouxeram uma série de direitos outrora não conferidos à vítima,
consoante estabelecem os arts. 387 e 201 e parágrafos do Código de Processo Penal.

O legislador deu relevo às suas informações ao encarregar a autoridade policial de
colher diretamente informações sobre sua pessoa, a respeito da infração que lhe vitimizou,
quem seria o autor e sobre provas que permitam identificá-lo, concedendo-lhe maior
protagonismo na investigação policial. Mas isto não afastou sua obrigatoriedade de
comparecer em juízo quando acionada como meio de prova da acusação, ainda mais que
trouxe a possibilidade de ser conduzida coercitivamente, contra sua própria vontade. Não foi
91 Art. 201CPP. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da
infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas
declarações. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) §1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer
sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. (Incluído pela Lei nº 11.690, de
2008) §2º O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão,
à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) §3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele
indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
§4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) §5º Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para
atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas
do ofensor ou do Estado. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) §6º O juiz tomará as providências necessárias à
preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo
de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para
evitar sua exposição aos meios de comunicação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
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prevista a possibilidade desta recusar-se a participar do ato processual e sua dispensa ficou a
cargo do Órgão acusador que analisa sua conveniência para a instrução processual e o
interesse da acusação em sua participação para a formação de culpa do réu. Também não
houve preocupações em prepará-la para enfrentar a situação que lhe vitimizou nem
mecanismos para reelaborar a experiência vivenciada ou 'saídas' da vitimização sofrida,
desconsiderando-se suas expectativas, angústias, inseguranças, medos e a ausência de
conhecimento jurídico sobre seus direitos e do próprio procedimento. Relembra Fernandes
(1995, p. 224) que

Com a investigação e o processo, a vítima passa a ter interferências em sua vida
privada. É chamada a prestar declarações, sendo indagada sobre acontecimentos
desagradáveis e que dizem respeito a sua intimidade. Passam os seus hábitos, a sua
conduta em relação ao crime, o seu comportamento rotineiro a ser objeto de análise
e de relatos das testemunhas. De um lado quer o Ministério Público mostrar que é
uma boa vítima; de outro, pretende o defensor desqualificá-la. Nos delitos sexuais,
são discutidas a corrupção da vítima, a sua honra, a sua honestidade, a sua
fidelidade.

A modificação mencionada introduziu ainda a obrigatoriedade da comunicação
dos atos processuais relacionados à prisão e à liberdade do acusado, da audiência e das
decisões judiciais relacionadas ao seu interesse, além de prever a possibilidade desta
comunicação ser realizada em qualquer endereço indicado pela vítima, inclusive por meio
eletrônico, concedendo-lhe ciência das consequências jurídicas e diminuindo a sensação de
impunidade. Todavia, essa comunicação sobre a prisão e soltura do seu algoz ainda necessita
de maior avaliação dos efeitos produzidos na vítima por haver a possibilidade de ocasionar
novo processo de vitimização psicológica ou alimentar medo do porvir. Em algumas situações
pode provocar uma renovação do processo de vitimização, interromper o processo de
recuperação ou trazer recordações de fatos tidos como do passado.
Para fins de preservação de sua integridade e garantia de segurança, durante a
realização de atos processuais, ficou determinado que haveria reservado espaço apto a evitar
contato com o acusado, testemunhas ou pessoas que possam lhe trazer alguma ameaça,
constrangimento ou lesão. Mas, como lembra Mazzutti (2012), a implementação destas
alterações pressupõe a adequação física dos fóruns que, em sua maioria, ainda conservam
estruturas antigas e inadequadas que colocam, não raras vezes, a vítima e seu agressor frente a
frente.

112
Houve avanço na busca pela preservação dos direitos de personalidade da vítima
ao ser introduzida a possibilidade de seu depoimento ocorrer através de videoconferência e
sem a presença do agressor, especialmente quando a mesma seja motivação para sua
humilhação, ocasione constrangimento ou temor acima do suportável e que prejudique a
verdade de suas declarações. Esta inovação está condicionada à aquisição de equipamentos e
não estão entre as prioridades de investimentos estatais, ainda mais no contexto em que a
atividade acusatória e jurisdicional volta seus esforços para a imposição de sanção do
acusado. E para preservação de sua intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido,
previu-se a possibilidade de imposição do segredo de justiça em relação aos seus dados,
depoimentos e demais informações, protegendo ainda sua exposição nos meios de
comunicação. Entretanto, a eficácia desta medida é mitigada pelo princípio da publicidade dos
atos processuais e conhecimento das informações pelos componentes da relação processual,
inclusive advogado do acusado. Ademais, diante das novas tecnologias e implantação de
processos virtuais, com imagens coletadas por mecanismos de gravação, ainda há o risco da
vítima ter que suportar, a qualquer tempo, consequências de sua participação no processo
penal, o que poderia ser revertido ou diminuído com a possibilidade de não ter sua imagem
registrada.
Ainda dentre este contexto de proteção de seus direitos fundamentais, o legislador
também se preocupou com a possibilidade de encaminhamento judicial da vítima à assistência
multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a
serem ofertadas pelo Estado.
Apesar destes esforços, não se pode afirmar que a simples mudança legislativa
poderá assegurar à vítima transformações de fato, em face do costume consolidado na esfera
processual criminal, a começar pela estrutura física dos fóruns que ainda conservam o mesmo
cenário facilitador de contato da vítima com o acusado e seus familiares. Tal dúvida também
perpassa pela conservação dos ritos rebuscados e formalizados dos atos, da linguagem técnica
utilizada e pela falta de preparo dos operadores do Direito em relação aos aspectos
vitimológicos. Agrava-se com a ausência de reparação de seus danos e aumento de seus
prejuízos materiais decorrentes de sua falta ao trabalho, gastos com deslocamentos, perda de
tempo, contratação de advogado para lhe acompanhar ou esclarecer suas dúvidas, além da
sujeição da possibilidade de exposição pública do trauma vivido, sem se esquecer do temor de
sofrer retaliações e ameaças antes, durante e após o transcurso processual. Tanto é assim que
após seu interrogatório é praticamente esquecida, cabendo-lhe aguardar a comunicação da

113
sentença de mérito e, muita das vezes, não possui o conhecimento da possibilidade de
participar enquanto assistente da acusação e de recorrer das decisões criminais. Amarga ainda
com a demora processual, o que termina por reiterar a vivência danosa sofrida.
De outro lado, pode-se sustentar que tal tratamento ainda está condicionado à sua
participação enquanto prova processual e a mercê dos interesses do Estado, ficando a cargo do
juiz a determinação de tais medidas, o que não concede à vítima autonomia necessária para o
resgate de sua cidadania. Em relação ao conflito, também não há perspectiva de ser tratado
sob o enfoque vitimológico e em conformidade às suas expectativas e anseios. A vítima
continua distante da relação processual e não lhe é concedido protagonismo, participação no
momento decisório nem são consideradas suas necessidades. Conservou-se a ideia de que o
conflito na realidade não lhe pertence mais, cabendo-lhe apenas esperar que haja uma
coincidência entre seus interesses e os do Estado.
Este cenário favorece ao descrédito nas instituições envolvidas, a conservação da
sensação de violação de seus direitos fundamentais e de sua desvalorização frente ao acusado.
Este descrédito faz com que as vítimas deixem de procurar as instâncias formais e de notificar
a ocorrência do crime, o que contribui para impunidade, aumento da criminalidade e
distorções nas informações que fomentam as políticas públicas de segurança.
Ao lado da assistência social e psicológica, a concessão de assistência jurídica e
judiciária gratuita92 se apresenta como mecanismo para modificação deste cenário, caso seja
fornecida nos primeiros instantes da ocorrência do evento criminoso, viabilizando assim o
conhecimento dos direitos da vítima, a possibilidade de reparação dos danos, as informações
sobre os procedimentos e mecanismo de acesso à Justiça, esclarecimentos que se fizerem
necessários e instrumento de provocação das instâncias formais, dando vazão e ecoando suas
expectativas e necessidades, além de resguardá-la de eventual vitimização promovida por
agentes estatais despreparados e voltados exclusivamente para apuração do fato criminoso.
Esta assistência promoveria a proteção de sua dignidade contra eventual vitimização
produzida pelo Estado e contribuiria para o deslinde dos conflitos, para diminuição da
impunidade e violência.
Destaque-se a importância desta assistência jurídica e judiciária às vítimas de
abuso do poder estatal ocasionadas por agentes públicos, que poderá proporcionar o
92 No capítulo 4, item 4.3, será explicitado com maior detenção o entendimento sobre assistência jurídica e
judiciária gratuita, embora se possa desde já entendê-la como o fornecimento de orientação jurídica extrajudicial
e assistência judicial aos economicamente hipossuficientes que não possam custear despesas com Advogado e
mesmo com custas processuais.
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fornecimento de mecanismos para enfrentar o poder institucional, traçando estratégias e
refreando tais abusos e desvios de finalidade diante da possibilidade do enfrentamento deste
abuso através de ajuizamento de medidas acautelatórias protetivas e até mesmo pela busca de
decisões reparatórias e que cessem com a violência perpetrada por agentes estatais.
A tentativa de se reverter os danos suportados pela vítima e originados com o
crime pode ser ainda constatada com a introdução na legislação processual penal do instituto
da reparação mínima dos danos a ser fixada na própria sentença penal condenatória. A Lei n.
11.719, de 20 de junho de 2008, introduziu uma série de reformas no Código de Processo
Penal brasileiro com objetivo de conceder celeridade processual, além de viabilizar a
possibilidade de reparação mínima dos danos à vítima, o que demonstra a preocupação e
adequação da legislação brasileira aos reclames das vítimas de criminalidade. Neste aspecto, o
art. 387 do CPP93 passou determinar que o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos
pelo ofendido. Esta prescrição determina que a fixação passará a fazer parte da sentença penal
condenatória e sugere o amparo à vítima e aos seus herdeiros diante da situação de urgência
que se instaurou.
Esta inovação sobre a fixação da reparação mínima dos danos na própria sentença
penal condenatória suscita críticas em relação à definição do que seja este valor mínimo,
sobre a obrigatoriedade de sua fixação no decreto condenatório, na legitimidade de sua
perquirição e coerência com os princípios reitores do processo penal brasileiro, especialmente
no que se refere ao respeito ao contraditório e a ampla defesa94, assim como o princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença, que limita a demanda ao que é exposto e pedido na
peça delatória. Neste aspecto, critica-se a incorporação na sentença criminal do conteúdo cível
da reparação dos danos por romper com o modelo clássico de especialização de processos
conforme seus conteúdos e atribuir ao juiz criminal a apuração de quantum relacionado ao
prejuízo material da vítima, o que inclusive obrigaria ao acusado a defender-se, tanto da
perseguição criminal como também em relação aos pleitos reparatórios.
Apesar destas críticas e de divergências doutrinárias, a determinação de que o juiz
na sentença criminal irá fixar a reparação mínima dos danos, busca conceder celeridade à
restauração dos danos experimentados pela vítima, especialmente os danos materiais, e
93 Art. 387 CPP. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008) IV - fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
94 Neste sentido a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 70029444130.
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pretende diminuir os prejuízos experimentados com a violência sofrida, facilitar o retorno à
situação anterior ao fato criminoso e impulsionar o resgate de sua cidadania, encontrando-se
em consonância com as novas diretrizes relacionadas ao redescobrimento da vítima. Esta
reparação mínima dos danos fixada em sentença criminal não impede nem gera obstáculos à
busca de em ação autônoma da reparação de todo o dano95 ou mesmo é incompatível com a
liquidação dos danos a partir da sentença condenatória, embora o valor mínimo fixado seja
abatido na conta final. Mas, ainda assim, caberá à vítima impulsionar a busca de seus
interesses.
Esta inovação procura beneficiar a vítima, mas na prática a situação calha por
permanecer igual a anterior à mudança legislativa em razão da maioria dos condenados serem
economicamente hipossuficientes, reincidentes ou não possuírem patrimônio em seu nome.
Daí se apresentar viável o estabelecimento de fundos para reparação dos danos
experimentados pela vítima, inclusive com recursos públicos e de outras sanções, ou então, se
estabelecer a possibilidade do ofensor trabalhar e com o produto de seus esforços reparar a
vítima e ter sua pena diminuída. Também se poderia utilizar do patrimônio produto da
criminalidade e confiscado, para geração de fundo de assistência e amparo às vítimas de
criminalidade. Por sinal, a Lei de Execução Penal (art. 29, § 1º, 'a', Lei n. 7.210/84) já prevê
que o produto do trabalho do preso atenderá, entre outras finalidades, à indenização dos danos
causados pelo crime, muito embora na prática não se tenha informações sobre sua
observância, até mesmo pela falta de conhecimento das vítimas de criminalidade sobre seus
direitos, o que inviabiliza que venham a exercê-los.

3.2 A possibilidade de reparação do dano sofrido pela vítima da
criminalidade junto aos Juizados Especiais Criminais

A instauração de um conflito provoca naquele que sofre a violação de um direito o
desejo de restauração de sua situação anterior e que seja restabelecida sua paz. Em relação aos
conflitos criminais, durante algum tempo verificou-se sua absoluta expropriação pelo Estado,
95 Art. 68 CPP. 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.
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com a consequente exclusão participativa da vítima, muito embora esta tivesse interesse em
realizar composições com seu agressor. Esta ausência de espaço para a vítima recompor suas
violações tem sido objeto da Criminologia e da própria Vitimologia, que passaram a sustentar
a necessidade de preocupações com a qualidade da resolução dos conflitos, para que todos os
envolvidos tivessem suas expectativas resolvidas. Também passou a ser objeto de
preocupações a busca pela resolução efetiva dos conflitos criminais e a superação dos
diversos entraves processuais ocasionados pela morosidade e formalismo existentes. Diante
desta realidade, flexibilizou-se a rigidez da perseguição criminal concentrada exclusivamente
no Estado para ser introduzida no campo penal a possibilidade de uma justiça consensual96,
que tanto resolvesse os problemas do processo em si, como atendesse as expectativas das
vítimas, o que levou, inclusive a Calhau (2003, p. 71), observar que

Não podendo dar a Justiça Criminal comum solução para todas as causas criminais,
o caminho da Justiça Consensual abre-se como perspectiva rápida de solução dos
problemas. Canalizando os crimes de pequeno potencial ofensivo para o modelo de
Justiça Consensual, ganha-se muito em qualidade de justiça, e, paulatinamente, vaise liberando tempo e estrutura da justiça para o tratar dos crimes comuns e do crime
organizado, além de se evitar o exagero dos processos findos no Brasil pela
ocorrência das diversas modalidades de prescrição, o que só fomenta mais ainda o
clima de impunidade instalado neste país.

A Lei n. 9.099/95 introduziu nova sistemática de acesso à justiça no direito
brasileiro, com objetivo de viabilizar a resolução de conflitos havidos como de pequeno
potencial ofensivo de forma econômica, informal, célere e efetiva97. Em relação à vítima de
infrações de menor potencial ofensivo, privilegiou a reparação do dano98. Este Juizado surgiu
para dirimir os conflitos que permaneciam insolúveis no seio da sociedade e superar os
obstáculos que impediam o acesso à Justiça, pautando-se pelos princípios da celeridade,
96 O processo consensual emerge como um novo paradigma em busca de dirimir os conflitos de interesses,
utilizando-se de instrumentos que visam à melhor efetividade da justiça. Por intermédio da resolução de comum
acordo entre os litigantes, esse sistema utiliza alguns meios, como é o caso da mediação, conciliação e
negociação, hábeis para uma maior celeridade no processo. (MAZZUTTI, 2012, p. 95)
97 A Constituição Federal (art. 98, I) consagrou, entre nós, a denominação de “infrações de menor potencial
ofensivo” para aquelas infrações que, por serem de menor gravidade, vêm merecendo tratamento especial dos
sistemas legislativos, sendo adotadas em relação a elas, entre outras, as seguintes soluções: a) possibilidade de
que o Ministério Público, por razões de conveniência ou de oportunidade, deixe de oferecer a acusação; b)
previsão de acordos em fase anterior à processual, de modo a evitar a acusação; c) possibilidade de suspensão
condicional do processo; d) utilização do processo para a reparação do dano à vítima. (GRINOVER et al, 2005,
p. 74)
98 Art. 62 da Lei n. 9.099/95. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos
sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.
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informalidade99, economicidade e oralidade, trazendo a possibilidade do titular do direito
procurar diretamente e sem assistência judiciária, solução judicial para seu conflito. Cuidou
de regulamentar mecanismo para resolução de conflitos que na prática já eram dirimidos na
informalidade ou mesmo permaneciam sem solução diante da sua pouca expressividade, mas
que deixava a vítima sem reversão da violação sofrida, havendo Grinover et al (2005, p. 105)
dito que

Em muitos casos a polícia não instaurava o inquérito, promovendo acordo entre as
pessoas em conflito; em outros, os operadores do direito em geral atuavam de
maneira a que se atingisse a prescrição; até a doutrina se empenhou em criar figuras
como a “prescrição iminente” para fundamentar manifestações e decisões de
arquivamento, em casos em que o processo penal não levaria a resultados úteis. E a
vítima era frequentemente esquecida, não se preocupando o direito penal em apurar
se lhe conviria mais a reparação civil ou a punição do responsável.

A Lei do Juizado Especial Cível e Criminal delimitou como pequeno potencial
ofensivo os crimes com pena máxima não superior a um ano, salvo se sujeitos a procedimento
especial e as contravenções penais. Posteriormente, a Lei n. 10.259/2001 que criou os
Juizados Especiais Federais definiu como de pequeno potencial ofensivo as infrações cuja
pena máxima não seja superior a dois anos, o que ampliou a incidência da Lei n. 9.099/95. E
diante da preocupação em compatibilizar a legislação com os interesses da vítima, estabeleceu
a possibilidade da composição civil dos danos e da transação penal antes mesmo de iniciada a
ação penal. Oportunizou à vítima a possibilidade de se entender com o agressor e obter a
reparação de seu prejuízo, inclusive de natureza extrapatrimonial, sem maiores delongas
processuais e necessidade de comprovação de seus danos.

Em vários pontos a lei prestigiou a vítima. Não chegou a prever a cumulação de
ações civil e penal no processo criminal, cuja eficácia é duvidosa, mas aproximou a
questão civil da penal, permitindo que na fase preliminar possa ser feito acordo
sobre a reparação do dano no Juizado Criminal, com a formação de título executivo.
Deu também papel de relevo à vítima, ao prever o acordo civil e, por isso, estimular
a sua presença na fase preliminar (GRINOVER et al, 2005, p. 85).

99 A informalidade do procedimento e o diálogo entre as partes constituem característica marcante, pois
oportunizam aos envolvidos a liberdade de expressão e aumentam o grau de satisfação, evitando, com isso, o
fenômeno da vitimização secundária. (MAZZUTTI, 2012, p. 98-99).
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Para o autor da infração concedeu oportunidade de não ser processado e
eventualmente condenado em sanções criminais, mediante o cumprimento das condições
transacionadas, o que inclui a possibilidade de reparação dos danos. Abriu, portanto,
oportunidade para a vítima e o autor da infração transacionarem, o que importa na resolução
do conflito através da conciliação, da cessão ou renúncia de direitos disponíveis, com o
objetivo de se alcançar a paz desejada. Ao privilegiar a conciliação e a transação penal
atendeu também à declaração de princípios da vítima de criminalidade da ONU, refletindo,
como lembra Mazzutti (2012), o movimento vitimológico internacional.
Diminuiu, assim, as formalidades processuais ao dispensar o inquérito policial e
ao prever o encaminhamento das partes envolvidas diretamente ao Juizado, beneficiando o
autor do fato com medidas despenalizantes e a própria vítima que terá maior liberdade em
realizar seus interesses, inclusive de não prosseguir na demanda, sendo-lhes concedida
oportunidade para comporem o conflito através de entendimentos recíprocos, o que traz a
vítima para o cenário de intervenção e de decisão sobre a continuidade da perseguição
criminal, assim como lhe integra no processo de pacificação social. Sobre este novo
protagonismo para a vítima de criminalidade tem-se o entendimento de que:

Como a finalidade última da audiência preliminar é a conciliação do autuado com o
Ministério Público (levando à transação penal) e da vítima com o primeiro
(conduzindo à transação, renúncia ou submissão quanto à reparação dos danos) a lei
investe abertamente na presença de ambos. […] No que concerne à vítima, é a
primeira vez, no nosso ordenamento, que a legislação abre tão amplo espaço à sua
proteção jurisdicional, inserindo-se no generoso e atualíssimo filão que advoga a
revisão dos esquemas processuais, de modo a dar resposta concreta à maior
preocupação com o ofendido. […] Se a vítima, intimada, não comparecer nem
aduzir impedimento, isso indica que não quer transacionar. Não poderá ser
conduzida coercitivamente, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade e
em respeito à sua liberdade pessoal.
Nesse caso, a audiência deverá realizar-se, mesmo sem sua presença. Deu-se à
vítima a oportunidade para compor-se com o autor do fato. Seu comparecimento,
antes do que um dever, é um ônus, indicando uma faculdade que, não exercida,
acarreta a perda da oportunidade de conciliar-se no momento da audiência
preliminar, valendo-se para tanto das vias conciliativas expressamente pré-dispostas
a isso. (GRINOVER et al, 2005, p. 130-132).

Sobreleve-se, contudo, a necessidade de comparecimento da vítima quando da
ação penal condicionada, para representar o ofensor e externar formalmente seu interesse em
prosseguir na ação, o que demanda assistência jurídica e informações sobre este
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procedimento, assim como da possibilidade da transação e reparação do dano. A presença de
um defensor deverá ser inclusive determinada pelo magistrado que conduz o processo,
especialmente para lhe assegurar que os termos da composição sejam realmente o que deseja.
Esta possibilidade de composição dos danos coloca a vítima como protagonista
nos encaminhamentos judiciais, inclusive de natureza penal, e lhe permite desde já obter sua
reparação de forma mais ágil e célere, evitando o ajuizamento de ações judiciais e de ter que
enfrentar e suportar as dificuldades trazidas com o processo judicial. Após a homologação
judicial desta composição dos danos, a vítima já possui título executivo, o que evita a
passagem pelo procedimento ordinário que reconheça seu direito. Além disso, esta legislação
ainda ampliou as hipóteses de sua incidência com a participação direta da vítima em relação
aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas (art. 88 da Lei n. 9.099/95100),
ampliando o rol de crimes que exigem sua efetiva participação decisória sobre a resolução do
conflito, outorgando-lhe poderes sobre a extinção da punibilidade de seu agressor. Concedeulhe instrumento de pressão que favorece o alcance efetivo da reparação de seus danos.
A Lei n. 9.099/95 representa o resgate da vítima em termos de acesso à justiça,
colocando-a como protagonista na resolução do conflito penal através de procedimento célere,
informal, menos burocrático e menos dispendioso, e que lhe aproxima da pacificação
pessoal101 e social. Seu protagonismo lhe coloca inclusive mais próxima dos operadores do
Direito que se veem estimulados e obrigados a atender seus anseios e necessidades. Esta
experiência e modelo de ampliação do protagonismo da vítima pode ser ampliado e levado
para resolução de conflitos criminais que não se restringiriam aos de pequeno potencial
ofensivo, assim como revela a importância de sua participação no alcance da paz social, ainda
mais no Brasil, em que o sistema penitenciário se encontra superlotado. A adaptação e
ampliação de seu protagonismo diante de outros crimes, especialmente os que provocam
repercussões patrimoniais, poderia inclusive ensejar sanção diversa da prisão, o que
resolveria, em tese, os problemas relacionados à restauração de direitos para a vítima de
criminalidade e diminuição da população carcerária.
100 Art. 88 Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação
penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.
101 Hulsman, comentando um serviço de atendimento à vítima e testemunhas, que desde junho de 1980
funciona no Tribunal de Paris, afirma que as pessoas que comparecem a esse serviço não têm nenhuma
agressividade especial, nenhum propósito vingativo. Elas vêm falar do prejuízo sofrido, simplesmente com a
esperança de fazer cessar a situação que as incomoda e recuperar seu dinheiro, se for o caso. O que querem essas
vítimas é obter reparação e reencontrar a paz, assim como encontrar alguém que as escute com paciência e
simpatia. Encontramos em muito essa situação no dia a dia dos Juizados Especiais Criminais, onde vítimas e
ofensores estão frente a frente e, havendo boa vontade dos juízes, promotores e advogados, pode-se chegar, com
um pouco de paciência e técnica, a uma resolução positiva do conflito. (CALHAU, 2003, p. 72).
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3.3 Reparação da vítima de crimes de trânsito: a multa reparatória

A complexidade da vida moderna, dos centros urbanos e os avanços tecnológicos,
especialmente dos meios de transporte, transformaram o cotidiano das pessoas que passaram a
viver em ritmo frenético e acelerado, ocasionando o crescimento de vitimizações no trânsito
que, a despeito das políticas públicas e tentativas de refrear esta violência, ainda conserva
elevados índices de vítimas fatais ou com lesões irreversíveis. Frente a essas vitimizações
ainda há elevado grau de impunidade102. Entre as políticas de enfrentamento desta violência,
percebe-se o crescente recrudescimento da legislação sobre o trânsito, que passou a utilizar da
tipificação penal e de sanções mais rigorosas como instrumento para freá-la, deixando clara
esta opção estatal como forma preventiva e repressiva de controle e combate à violência no
trânsito.
Em relação às reparações dos danos experimentados por acidentes de trânsito, as
vítimas encontram-se amparadas por seguro constituído de recursos pagos pelos proprietários
de veículos, denominado de seguro obrigatório DPVAT, e instituído pela Lei n. 6.194/1974,
que tem por finalidade dar cobertura a danos pessoais causados por veículos automotores de
via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Sua concessão encontra-se
condicionada à ocorrência do evento morte, invalidez permanente ou de necessidade de
assistência médica e suplementar. Desta cobertura se extrai uma maior atenção em relação a
reparações de eventuais danos pessoais sofridos, muito embora seja insuficiente para cobrir
toda extensão destes103 e não importe efetivamente na reparação integral do dano
experimentado pela vítima. Neste aspecto, a responsabilidade reparatória é dividida entre
todos os proprietários de veículos automotores que necessitam efetivar seu registro junto aos
órgãos de trânsito, sendo-lhes exigido, no ato de emplacamento do veículo e mesmo na
renovação anual de seu licenciamento, o pagamento deste seguro obrigatório do DPVAT104.
Este modelo de seguro garante um mínimo de cobertura para vítima dos crimes de trânsito e
deve ser concedida administrativamente, mas o alcance de sua completa reparação dos danos
102 Todos nós, sem exceção, somos vítimas virtuais da baderna que é o trânsito no Brasil. O trânsito é um dos
bastiões da impunidade e cada vez mais pessoas são vitimizadas, famílias inteiras são assassinadas por
irresponsáveis nas estradas, sendo que a resposta estatal (penal e administrativa) é vergonhosa, as vítimas são
deixadas muitas vezes em situação de total desamparo pelo Poder Público (quando sobrevivem) e os
investimentos por parte do Poder Público para reduzirmos essa vitimização a níveis civilizados são irrisórios.
(CALHAU, 2003, p. 76)
103 Atualmente o limite máximo de indenização por pessoa vitimizada, em caso de morte, é de R$ 13.500,00;
invalidez permanente, R$ 13.500,00; e despesas de assistência médica e suplementares, até R$ 2.700,00.
104 Lei n. 6.194 de 19.12.1974
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dependerá de ajuizamento de demanda correspondente.
Diante da insuficiência de amparo às vítimas do trânsito, o legislador pátrio
inovou no sistema, ao estabelecer, através da Lei n. 9.503/97, o instituto da multa
reparatória105 a ser fixada como consequência de ação penal quando da prolação de sentença
penal condenatória. Rompeu assim com o modelo penal que se preocupava ao máximo em
apenas proteger o acusado das incursões do Estado, para quedar-se também na proteção da
vítima, o que demonstra sua sensibilização à mudança de paradigma trazido pelos valores da
dignidade da pessoa humana e pelos direitos fundamentais. Esta multa reparatória representa
o pagamento realizado mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus herdeiros de
quantia calculada conforme o §1º do art. 49 do CPB, após apuração dos prejuízos ocasionados
àquela. Este pagamento direto à vítima representa verdadeira evolução protetiva e lhe
oportuniza minorar seus prejuízos sem ter de recorrer a instâncias judiciais.
A multa reparatória constitui a obrigação do responsável pelo dano de efetivar
pagamento imediato à vítima do crime de trânsito, dos prejuízos comprovados sem haver
necessidade da busca de reparações no âmbito cível, salvo as relacionadas aos danos morais,
não estando relacionada com a sanção administrativa. Representa mecanismo de celeridade
processual por não exigir da vítima ou seus familiares o ajuizamento de demanda cível, por
evitar a demora processual correspondente no âmbito civil, por superar a necessidade de
liquidação da sentença e o risco de decisões conflitantes, e por ampliar as opções de vias
judiciais para a vítima ser reparada. Esta multa inclui os prejuízos materiais e pessoais da
vítima, mas exclui os prejuízos extra-patrimoniais ou morais, que dependerão da perquirição
através de ação própria. Seu valor deverá ser deduzido do quantum final da reparação cível,
devendo ser considerada como de natureza civil, embora aferida na esfera criminal.
A própria sentença criminal que reconhecer ser devida a multa reparatória conterá
o valor arbitrado pelo magistrado, mas mesmo em relação aos prejuízos materiais e pessoais,
urge que se comprove sua extensão, o que exigirá da vítima, no mínimo, o conhecimento
deste ônus processual que nem sempre é contemplado pelo órgão acusador na sua missão de
aplicação da lei penal e da busca pela condenação do culpado que violou a norma jurídica
penal.
105 Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da
vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no §1º do art. 49 do Código Penal, sempre
que houver prejuízo material resultante do crime. §1º A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do
prejuízo demonstrado no processo. §2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código
Penal. §3º Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado.
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Na

verdade,

este

novo

mecanismo

gera

questionamentos

sobre

a

constitucionalidade da aplicação da multa reparatória em sentença criminal sob a
fundamentação de que sua imposição não respeitaria o contraditório e a ampla defesa, ainda
mais quando imposta sem a devida provocação pela parte legitimada, ou seja, sem
observância do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Contudo, a doutrina
defende que se trata de efeito secundário extrapenal da condenação, o que ensejaria a
aplicação imediata pelo magistrado ao decidir a demanda criminal. A resistência à sua
aplicação parece mais a luta pela conservação do modelo de sistema criminal que exclui a
vítima do âmbito penal, o que se apresenta divorciado dos ditames insertos nos paradigmas da
dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais.
A introdução de multa reparatória a ser fixada na própria sentença criminal
condenatória representa inovação legislativa no sistema jurídico brasileiro, que passou a
contemplar aspectos vitimológicos e alguns doutrinadores sustentam inclusive que esta
inovação representa ruptura com o sistema jurídico pautado na proteção e nas garantias do
acusado. Anteriormente a previsão de multas se restringia ao âmbito administrativo e
representavam a composição de receitas públicas.

3.4 O Programa de Proteção às Vítimas Ameaçadas – Lei n. 9.807/99

A apuração criminal exige efetiva participação da vítima e lhe expõe a riscos de
vir a ser novamente vitimizada, ainda mais quando se trata de crime organizado ou de crime
cujo agressor tem capacidade e poder para novamente lhe atingir. A necessidade de sua maior
proteção foi objeto de discussões internacionais e culminou na sua inclusão da Declaração dos
Direitos das Vítimas de Crimes e Abuso de Poder. Embora o Brasil já houvesse firmado seu
posicionamento no âmbito internacional sobre a assistência às vítimas de criminalidade,
aponta-se ao Programa Nacional de Direitos Humanos de 1996, a inclusão no Capítulo sobre
a “Luta contra a Impunidade”, da previsão de prestação de serviços de atendimento a vítimas
e testemunhas ameaçadas, como o marco governamental que impulsionou a promoção e apoio
da implementação de igual serviço junto aos Estados da federação. Esta previsão refletiu os
apelos e lutas de entidades não governamentais e de forças emergentes dos movimentos
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sociais, que anteriormente já lutavam por esta proteção, inclusive para ampliar os mecanismos
de proteção aos direitos humanos. Relembra Monteiro (2002, p. 55) que o Estado de
Pernambuco despontou nesta proteção e informa que

em 1996, o Gajob - Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares,
entidade pernambucana de direitos humanos que trabalha com o direito à segurança
e à justiça, resolveu investir na definição de um modelo de Proteção a Testemunhas,
Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência – PROVITA, apresentando uma
formulação de política pública na área de justiça e segurança que contribuísse para
diminuir a impunidade, tendo em vista a criminalidade presente no cotidiano da
sociedade e os vários testemunhos que expressavam o medo de denunciar
arbitrariedades, principalmente aquelas cometidas por agentes do Estado.

Atendendo a tais apelos, em 13 de julho de 1999 foi promulgada a Lei Federal n.
9.807, que estabeleceu normas para a organização e a manutenção de programas especiais
destinados às vítimas e às testemunhas ameaçadas, instituiu o Programa Federal de
Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispôs sobre a proteção de acusados ou
condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial
e ao processo criminal106. Este programa, contudo, tem peculiaridades que sugerem um
interesse maior da vítima enquanto for relevante sua função processual.
No Brasil, a falta de investimentos pode comprometer o sucesso desta proteção, o
que leva a Gomes (1999) e a Calhau (2003) apontarem a carência de recursos financeiros
como o principal entrave à execução da proteção prometida por esta legislação. Gomes (1999)
inclusive sugere o uso de recursos gerados a partir do confisco de bens apreendidos como de
origem ilícita, especialmente decorrente do crime organizado, para ser afastada a
possibilidade de ser tal proteção apenas simbólica. A falta de orçamento gera o risco para
ineficiência do programa especialmente por ter de cobrir demandas de um país de dimensões
continentais.
Mesmo com este avanço legislativo, já no preâmbulo da Lei n. 9.807/99 é
possível suscitar a crítica sobre os interesses envolvidos nesta proteção posto inserir no
106Na página eletrônica do Ministério da Justiça extrai-se o reconhecimento de que “o programa tem status de
política pública prioritária no âmbito do Governo Federal, haja vista integrar o Programa Nacional de Direitos
Humanos, estar contemplado no Plano Plurianual 2000-2003 (Avança Brasil) e ser um dos compromissos do
recém-lançado Plano Nacional de Segurança Pública”. Sistema Nacional de Assistência a Vítimas e a
Testemunhas Ameaçadas. Disponível em <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spddh/cgpvta/sistema.htm> acessado
em 12/3/2013.
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mesmo contexto as vítimas e testemunhas ameaçadas juntamente com os acusados ou
condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial
ou ao processo criminal, também conhecida por delação premiada. Esta inserção permite a
interpretação de que, para a vítima da criminalidade, o amparo estatal está condicionado a
satisfação do interesse deste na instrumentalização processual107, ou seja, se servir para prova
terá a proteção merecida, fato que é confirmado pelo texto contido em seu art. 1º108.
A proteção concedida pelos programas e medidas adotadas encontram-se
condicionadas à gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a
dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para
a produção da prova. Assim, para a inserção no Programa de Proteção é necessário comprovar
a existência e permanência da situação de risco para a vítima ou testemunhas; a relação de
causalidade entre o crime e a ameaça ou coação; a personalidade e conduta compatíveis do
beneficiário; a inexistência de limitações à liberdade; e anuência do protegido. A previsão
desta coação ou ameaça não está diretamente ligada ao ato causador da vitimização, mas ao
surgimento de nova violação de direitos da vítima ou testemunha em face de sua participação
processual, sendo que não precisa de sua concretização, mas apenas de sua potencial
ocorrência ou probabilidade que venha ocorrer. Além disso, como a medida é extremada, deve
haver dificuldades na repressão pelos moldes tradicionais. E, como a finalidade termina sendo
a instrução processual, deve ser averiguada sua importância probatória, o que confirma o
interesse estatal em oferecer a proteção à vítima apenas nas situações de seu interesse,
deixando a cargo dos meios convencionais qualquer outra forma de proteção, nos moldes das
garantias de segurança à incolumidade das pessoas ofertados pelos órgãos de segurança
pública, a teor das disposições do art. 144 da Constituição Federal.
Apesar dos interesses instrutórios e instrumentais, a proteção se destaca ao
permitir que a vítima e as testemunhas ameaçadas possam contribuir para a elucidação dos
fatos e com o alcance da justiça através de declarações mais espontâneas e com menos
incidência dos efeitos que a coação ou ameaça a que estão expostas possam produzir. A
concessão da proteção também perpassa por seu comprometimento em realmente contribuir
107 Na página eletrônica do Ministério da Justiça extrai-se o reconhecimento de que “Todos os benefíciários dos
programas permanecem à disposição da Justiça, da polícia e demais autoridades para que, sempre que
solicitados, compareçam pessoalmente para prestar depoimentos nos procedimentos criminais em que figuram
como vítimas ou testemunhas”. Sistema Nacional de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas.
Disponível em <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spddh/cgpvta/sistema.htm> acessado em 12/3/2013.
108 Art. 1º As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas
ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas
pela União, Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas
especiais organizados com base nas disposições desta Lei.
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como testemunha perante investigações estatais, mas a assunção das obrigações e a boa
vontade da vítima não garantem por si só que esta irá cumpri-las, posto não ser raro, como
lembra Monteiro (2002), terem suas expectativas de mudanças de vida frustradas pelo
descumprimento das promessas realizadas pelas instâncias envolvidas, ainda mais que o
programa ainda possui orçamento insuficiente para fazer frente às necessidades do programa.
A vítima pode não receber a proteção necessária, não ter como restabelecer sua vida, sofrer
dificuldades na reinserção social e não suportar o distanciamento das pessoas com quem
mantinha laços afetivos.
O ingresso e permanência neste programa estão condicionados ao preenchimento
de vários requisitos que incluem comprovações sobre a gravidade da coação ou da ameaça à
integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios
convencionais e a sua importância para a produção da prova e sobre condições pessoais
relacionadas à conduta social e antecedentes, além de sua sujeição à análise de Conselho
deliberativo composto de Órgãos do Sistema de Justiça e de entidades da sociedade civil.
Mas, conforme a Lei n. 9.807/99, uma vez inserida, a vítima passa a ter proteção que inclui: a)
segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; b) escolta e segurança nos
deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação de
depoimentos; c) transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível
com a proteção; d) preservação da identidade, imagem e dados pessoais; e) ajuda financeira
mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a
pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de
qualquer fonte de renda; f) suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos
respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar; g) apoio e
assistência social, médica e psicológica; h) sigilo em relação aos atos praticados em virtude da
proteção concedida; i) apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de
obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal; j) mudança de nome
em casos excepcionais, além de outras medidas de urgência que se fizer necessário.
A ajuda financeira mensal poderá ensejar um dos maiores entraves ao sucesso do
programa, haja vista encontrar-se sujeito a dotação orçamentária e as disposições do Conselho
Deliberativo que pode fixar valor inferior ao nível de vida ou a fonte de renda percebida antes
da inserção do programa. De outro lado, poderá ser garantia de sobrevivência especialmente
àqueles que não tinham renda alguma antes da vitimização e necessitam restabelecer sua
“nova” vida.
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A pessoa protegida poderá ser excluída do programa a qualquer tempo, quando
assim o solicitar, ou por decisão do conselho deliberativo após entender que cessou os
motivos que fundavam a proteção ou por conduta incompatível do protegido. Poderá,
entretanto, permanecer inserida no programa mesmo após haver testemunhado judicialmente e
depois de sentença transitada em julgado se as ameaças ou motivos de sua inclusão ainda
perdurarem, muito embora o prazo legal de sua permanência seja inicialmente de dois anos.
Assim, esta proteção tem duração máxima de dois anos e poderá ser prorrogada em
circunstâncias excepcionais, atendidos os requisitos para admissão. Somente se houver
necessidade comprovada ter-se-á a prorrogação do programa para seu beneficiário.
No âmbito federal, o Decreto n. 3.518, de 20 de julho de 2000 regulamentou o
Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas que serve de modelo
para eventuais programas estaduais. O Sistema Nacional de Assistência a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas é composto pelo Programa Federal de Assistência a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas, regulamentado pelo referido Decreto n. 3.518/00 e administrado
pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, e pelos programas estaduais de proteção.
Este modelo para proteção da vítima de criminalidade ameaçada ou coagida
apresenta oportunidade para participação da sociedade civil, além de permitir atuação
conjunta com outras entidades não governamentais que procuram dar suporte às vítimas de
violência, o que representa maiores garantias à vítima de criminalidade, produzida por agente
público. Neste sentido, se destaca a possibilidade de entidades da sociedade civil, psicólogos,
médicos e outros profissionais liberais exercerem atividades executivas:

Um dos grandes méritos da Lei nº9.807/99 foi absorver o modelo criado pela
sociedade civil, que no art. 1º, §1º pode estabelecer parcerias com entidades não
governamentais para desenvolver o programa. Neste sentido, as entidades
envolvidas consolidaram um modelo que leva em consideração a
multidisciplinaridade do atendimento, tendo como responsabilidade contribuir para
a qualidade do depoimento. (MONTEIRO, 2002, p. 62).

Cumpre salientar o reconhecimento pelo legislador pátrio das organizações não
governamentais (ONGs) de defesa dos direitos humanos como integrantes do Conselho
Deliberativo do referido Programa de Proteção, da possibilidade de sua participação na
execução dos programas e como legitimada a requerer inserção de pessoas no programa de
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proteção mencionado, o que significa o reconhecimento da luta social por direitos e interesses
de grupos e minorias. Sustenta Machado (2008, p. 84-85) que

Com a legislação de proteção a testemunhas, o Estado tem a oportunidade de
resgatar sua dívida com as testemunhas e vítimas que, até a pouco, ficavam
abandonadas à própria sorte, além de credenciar um número expressivo de
colaboradores na luta do combate à impunidade.
Assim, o dever do poder executivo na alocação de recursos suficientes para a
execução dos programas de proteção evidencia-se indispensável para que o
programa tenha prosseguimento, amplie suas ações a um contingente maior de
beneficiários e possibilite o verdadeiro aprimoramento da Justiça Brasileira.

De outro lado, apesar desta legislação ocupar-se com a segurança, integridade
física e psíquica e com o bem-estar da vítima ou testemunha protegida, e de seus familiares e
dependentes, visualiza-se a ausência de preocupações com as dificuldades destas ao
reiniciarem suas atividades e ao 'inaugurarem' outra forma de viver, assim como ausência da
falta de preparo para o exercício de atividades profissionais, ou com a família desta. Assim
também não há preocupações com os profissionais envolvidos, com a ambiência do local em
que as mesmas terão de comparecer, seja frente à Justiça ou perante autoridade policial, e
mesmo sobre a responsabilização por eventuais omissões inerentes ao programa.
E embora seja instrumento hábil a assegurar o desbaratamento do crime e servir
ao combate à criminalidade, e, como consequência, à produção de novas vítimas, percebe-se a
reprodução pelo Estado do modelo que coloca as vítimas da criminalidade e de abuso de
poder em segundo plano, o que poderia ser revertido com mudanças que permitissem
efetivamente o resgate da autodeterminação da vítima e lhe devolvesse a dignidade que lhe é
inerente. Sob o enfoque apenas procedimental, enquanto perdurar o interesse processual da
acusação e do sistema de perseguição penal, não se cumprirá o direito fundamental à proteção
da segurança física da vítima e de sua privacidade, assim como de seus familiares e
dependentes, previsto na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para as Vítimas de
Delitos e Abuso de Poder promulgada pela ONU. Isto revela a necessidade de mudanças de
paradigma para entendê-la não como sujeito passivo, mas como protagonista neste processo
de restauração de seus direitos e até mesmo da ordem jurídica violada, inclusive na
demonstração das omissões estatais na proteção das pessoas.
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Neste sentido, percebe-se que o Ministério da Justiça passou a fomentar109 a
criação de centros de assistência e apoio a vítimas de crimes e que, em alguns Estados, passou
a ser denominado de CRAVI – Centro de Referência e Apoio a Vítimas, voltado à atuação
conjunta e multidisciplinar com amparo jurídico, social e psicológico às pessoas vitimizadas,
visando sua reestruturação moral, psíquica e social, colocando à disposição para as vítimas
em geral a assistência estatal no resgate dos direitos humanos, promovendo-lhes acesso à
Justiça e da prática da cidadania.110. No âmbito jurídico, caberia a estes Centros prestar
informações e acompanhamento processuais às vítimas e proceder os encaminhamentos
necessários ao restabelecimento de seus direitos violados.

3.5 A Proteção da Vítima de Violência Doméstica e Intrafamiliar

Desde as primeiras civilizações há registros de tratamento diferenciado e
discriminatório entre homem e mulher, assim como de violência que a vitimaram.
Culturalmente a humanidade avançou aceitando e conservando a dominação e subjugamento
da mulher em relação ao homem, mas com as transformações sociais, econômicas e políticas
ocorridas no início do século passado passou-se a reconhecer a inexistência de fundamento e
racionalidade que legitimassem tamanha discriminação. Desta época, destaca-se que a
exploração desmedida dos empregados, especialmente das mulheres, e a opressão do
trabalhador pelas forças produtivas, impulsionaram alguns países a introduzirem em seus
textos constitucionais normas protetivas e fomentadoras de direitos humanos e direitos sociais
voltados para as mulheres. O tratamento imposto à mulher até então refletia inclusive a
organização familiar caracterizada, em geral, pela sua subordinação aos desejos do chefe da
família, posição ocupada pelo marido, que, em regra, era o responsável por prover a prole.
Como consequência destas transformações, foram reconhecidos às mulheres direitos sociais
até então inexistentes, o que passou inclusive a fazer parte de constituições, como a
109 O Ministério da Justiça do Brasil, através de sua Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, decidiu
fomentar, nos Estados, a criação de centros de assistência e apoio a vítimas de crimes. Assim, no ano de 1999, o
Ministério apoiou a implantação, nos Estados de Santa Catarina e Paraíba, de centros de assistência e apoio a
vítimas de crimes atuantes nas áreas de suas respectivas capitais. [···] Em 2000, outros dois Estados também
foram objetos de convênio com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos para implementação desses
centros: Minas Gerais, com o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos, e São Paulo, por meio do
CRAVI – Centro de Referência e Apoio a Vítimas. (CALHAU, 2010, p. 54).
110 Disponível em <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spddh/cgpvta/sistema.htm> acessado em 12/3/2013.
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Constituição do México de 1917, que reconheceu pela primeira vez em um texto
Constitucional a igualdade de direitos entre homens e mulheres no âmbito da sociedade
conjugal, a fixação de jornada de trabalho para mulheres, o direito ao voto, à educação
pública e a igualdade de tratamento jurídico aos filhos originários de uniões legítimas ou não.
Em 1918 foi a vez da extinta União Soviética instalar um novo modelo jurídico-político em
que procurou prescrever a igualdade entre o homem e a mulher, colocando-os a salvo de
qualquer opressão ou exploração.
A violência embasada no gênero masculino e/ou feminino, e na concepção sobre a
existência de uma superioridade determinada pelo sexo, produziu e ainda ocasiona inúmeros
crimes e injustiças praticadas contra a mulher. Esta realidade de violência, de fragilidade e
submissão da mulher ao agressor, passou a receber maior atenção no âmbito internacional, por
serem reconhecidos como violações de direitos humanos, o que culminou com mudanças de
paradigma, de atuação estatal e promoveu a implementação de políticas que afastassem da
mulher as agressões e violências físicas, psíquicas e as desigualdades sociais que a história
cuidou de conservar. Assim, com o surgimento da Organização das Nações Unidas (1945) e a
proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) houve o reconhecimento
no âmbito internacional da obrigação dos países membros, de promoverem a igualdade de
gênero e combaterem as discriminações existentes. No âmbito internacional, a igualdade entre
homens e mulheres ainda foi proclamada através do Pacto de Direitos Civis e Políticos e na
Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher (1953), e com a aprovação da Convenção da
Organização das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher (1979). O problema da vitimização criminal não é apenas local e abrange
países desenvolvidos, como lembra Mazzutti (2012, p. 109).

Registre-se que a problemática pode ser evidenciada em diversos países
(desenvolvidos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos), atingindo pessoas
indeterminadas, seja qual for a classe social, raça, crença ou qualquer outra forma
distintiva. Trata-se, portanto, de um problema globalizado e um delito “com imensa
cifra negra”, em face das consequências sociais decorrentes das delações das vítimas
acerca das agressões sofridas.

No Brasil, as discriminações fundadas na desigualdade entre homens e mulheres
tem sua origem remota no período colonial, de onde se herdou o modelo da família patriarcal
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pautado na submissão e dependência feminina. Este modelo de organização familiar refletiu
na organização social e até hoje é possível identificar seus reflexos. A mulher sempre esteve
exposta a agressões físicas e psicológicas, e mesmo com o reconhecimento da igualdade
frente ao homem, ainda está sujeita a toda sorte de vitimização. Sua proteção ganhou destaque
quando o Brasil, em 1981, ratificou a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), muito embora
somente tenha sido parcialmente ratificada diante das reservas relativas à igualdade conjugal,
sendo restringido à mulher participações sobre as decisões relativas à família, aos filhos, à
escolha de profissão e ocupação, assim como administração dos bens e propriedades do casal.
Mazzutti (2012) relembra que, na década de 1970, já havia movimentos feministas que
combatiam a opressão e a violência doméstica.
Com

a

Constituição

Federal

de

1988

encerrou-se

juridicamente

tais

discriminações através do reconhecimento da igualdade de gênero e houve expresso
compromisso do Estado brasileiro em combater a violência doméstica111. Neste mesmo
sentido, em 1994 foi complementada a ratificação da Convenção sobre a Eliminação de todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher, através da qual foi reconhecida a obrigação do
Estado brasileiro em combater a violência contra a mulher que pode ocorrer no âmbito
familiar ou na unidade doméstica, no âmbito comunitário e na seara estatal, em que lhe seja
desrespeitada e violada a integridade física, psíquica, a liberdade sexual ou mesmo seus
direitos relacionados à cidadania. Neste sentido é que o Brasil subscreveu a referida
Convenção e se obrigou a prestar proteção integral à mulher através de todas as esferas do
poder estatal, assim como o compromisso de promover mudanças em relação aos
procedimentos e legislações que pudessem ocasionar discriminação e violência contra a
mulher. Mesmo com esta realidade jurídica, a vitimização feminina continua presente na
sociedade brasileira e o subjugamento da mulher tem ocorrido no seio da unidade familiar e
intramuros. Diversos são os fatores que contribuem para sua ocorrência, desde fatores
culturais, perpassando pelo tratamento desigual que recebeu no decorrer da história, até por
questões econômicas e seu grau de dependência com o agressor. Acrescente-se os abalos
psicológicos decorrentes desta violência, que alimentam a dependência junto ao seu algoz em
verdadeiro ciclo vicioso difícil de ser rompido pela própria vítima. Lembra Maria Berenice
Dias (2008, p. 16) que

111 Art. 226, § 8º da CF – O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
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Apesar de todos os avanços, da equiparação entre o homem e a mulher levada a
efeito de modo tão enfático pela Constituição, a ideologia patriarcal ainda subsiste. A
desigualdade sociocultural é uma das razões da discriminação feminina, e,
principalmente, de sua dominação pelos homens, que se veem como superiores e
mais fortes. O homem se tem como proprietário do corpo e da vontade da mulher e
dos filhos. A sociedade protege a agressividade masculina, constrói a imagem da
superioridade do sexo que é respeitado por sua virilidade.

No âmbito internacional, em relação à proteção da mulher ainda foi promovida
pela II Conferência Mundial de Direitos Humanos (Declaração de Viena de 1993 – ONU) e na
IV Conferência Mundial sobre a Mulher – Igualdade, Desenvolvimento e Paz, também
denominada por Convenção de Pequim ou Beijin de 1995, de onde se extrai a preocupação de
serem assegurados os direitos humanos das mulheres, a eliminação de discriminações
baseadas no gênero, a adoção de ações afirmativas e de políticas públicas, especialmente de
combate à pobreza e à desigualdade econômica, com sua inclusão frente à saúde e educação,
aos direitos políticos. Com sua adesão, o Brasil expressou seu compromisso em promover
alterações legislativas para prevenir, coibir e punir qualquer forma de discriminação e
violência contra a mulher, seja no âmbito civil, penal, administrativo ou mesmo trabalhista,
assim como criar mecanismos que viabilizem o acesso à justiça. Em 1995, o Brasil ainda
ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher (Convenção de Belém do Pará), que apresentou elementos para conceituação da
violência contra a mulher112. E na busca por igualar as condições de acesso, remuneração e
permanência no emprego, o Brasil também ratificou convenções perante a Organização
Internacional do Trabalho (OIT – 100/1951; 111/1958; 156/1881; 171/1990).
Todavia, todo este aparato jurídico não foi suficiente para promover a contento o
combate à violência contra as mulheres, o que ensejou inclusive, conforme registra Dias
(2008), recomendação originária da Organização dos Estados Americanos para que fossem
adotadas providências internas a favor da reversão deste cenário, o que ensejou a aprovação
112 Artigo 1. Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou
conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na
esfera pública como na esfera privada. Artigo 2. Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência
física, sexual e psicológica: a ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação
interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre
outras formas, o estupro, maus tratos e abuso sexual; b. ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa,
incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada,
seqüestro e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou
qualquer outro local; e c. perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. BRASIL.
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher – "Convenção
de Belém do Pará". disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/convencaobelem1994.pdf>
acessado em 01/05/2013.
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da Lei n. 11.340/2006.
Fruto dos movimentos feministas e ampliação da participação política da mulher,
a Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006113, também conhecida por Lei Maria da Penha114,
representa o marco legal de maior significação na regulamentação jurídica interna da
igualdade entre homens e mulheres prescrita pela Constituição Federal de 1988, textualiza o
combate à violência de gênero e impõe ao poder público obrigações para concretização dos
direitos fundamentais pertencentes à mulher. Não se restringe à proteção e ao reconhecimento
de seus direitos fundamentais, para também englobar sua instrumentalização através
mecanismos que lhes efetivem diante da especificidade da violência contra mulher, que não se
viu diminuir pelos mecanismos gerais e comuns de combate à criminalidade. Prossegue,
assim, no combate às violações de direitos humanos, especialmente das vítimas mais
vulneráveis que, sozinhas e sem amparo estatal, não encontram caminhos para realizar sua
dignidade, e enfrentam as particularidades que a violência requer, dentre outras, por se tratar
de ambiente familiar, especificamente de difícil alcance estatal.
Antes de sua promulgação, as agressões e violências praticadas contra a mulher
no âmbito doméstico muita das vezes permaneciam sem qualquer providência estatal ou eram
tratadas à semelhança dos demais crimes. Em alguns casos e até mesmo diante de agressões
físicas, eram submetidas ao procedimento dos Juizados Especiais de Pequenas Causas115, o
que efetivamente não rompia o ciclo desta vitimização, por se tratar de instância que
privilegia a composição dos conflitos por deliberação das partes e a descriminalização de
condutas. Os simples acordos conciliatórios proporcionavam o perdão da mulher, com a
consequente retirada da representação e o seu retorno ao ambiente familiar de agressões e
violências, enquanto para o agressor produzia o sentimento de impunidade, de descrédito no
113 Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir 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
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção
às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
114 Esta Lei é conhecida como Lei Maria da Penha em homenagem à bioquímica cearense Maria da Penha Maia
Fernandes, que sobreviveu a duas tentativas de homicídio perpetradas por seu cônjuge, que inclusive lhe
provocou paraplegia permanente. A demora no processamento e julgamento da causa proporcionou
representação da vítima junto à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (OEA) com fundamento na
omissão do Estado brasileiro, que culminou com a condenação do país por negligência frente à violência
doméstica sofrida e a recomendação para que o país adotasse providências para eliminar essa tolerância do
Estado ante a violência doméstica contra mulheres.
115 O Juizado Especial de Pequenas Causas possui competência para o processamento de crimes com pena
máxima de até dois anos, englobando assim os crimes de lesão corporal dolosa de natureza leve e culposa, maustratos, ameaça, violação de domicílio e de correspondência, constrangimento ilegal, omissão de socorro,
perturbação ao trabalho, dentre outros.
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sistema criminal e na Justiça para este tipo de violência, tudo a favorecer a reiteração das
violências praticadas. Apesar dos esforços das políticas públicas, da mudança legislativa e de
campanhas publicitárias, ainda se verificava a necessidade de desmistificação da desigualdade
instalada, assim como a ampliação dos mecanismos de acesso à Justiça116.
Até então o Código Penal brasileiro, promulgado em 1940, recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, ainda conservava o tratamento machista em relação à mulher
com vários dispositivos tratando de crimes contra os costumes em vez de crimes contra a
mulher e sua integridade física, psíquica e liberdade sexual. Contudo, tais distorções foram
combatidas paulatinamente com legislações que reconheceram-na como sujeito de direitos,
afastando qualquer pretensão de tornar-lhe objeto dos interesses do homem. Assim
considerou-se hediondo o crime de estupro (Lei n. 8.930/94); tipificou-se o crime de assédio
sexual (Lei n. 10.224/2001); acrescentou-se ao crime de lesão corporal, a especificidade do
crime de violência doméstica117 (Lei n. 10.886/2004); revogou-se dispositivos legais que
desigualavam a mulher ou não respeitavam sua liberdade sexual, e que admitiam o perdão ou
a extinção da punibilidade através do casamento entre a vítima e o agressor; extinguiu-se os
crimes de sedução, rapto, adultério (Lei n. 11.106/2005); agravou-se a pena para o crime de
cárcere privado quando a vítima é mulher. Mas o maior impacto nesta mudança de
paradigmas foi introduzido pela Lei n. 11.340/06, que criou mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive afastando a competência dos
Juizados Especiais de Pequenas Causas para dirimir os conflitos decorrentes desta violência
contra a mulher, ou seja, afastando a possibilidade conciliatória como mecanismos de
resolução de conflitos desta natureza.
A Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) avançou ao estabelecer a incumbência
ao poder público de desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das
mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, mas
prescreveu a responsabilidade solidária entre a família, a sociedade e o Estado na consecução
de condições para que seja tais direitos implementados. Como procura combater a violência
116 Em recente pesquisa elaborada pelo Senado Federal a Lei n. 11.340/06, denominada como Lei Maria da
Penha, encontra-se amplamente divulgada na sociedade brasileira e 99% das mulheres entrevistadas relataram ter
conhecimento desta, embora tenha sido constatado elevado índice de mulheres agredidas que não adotaram
nenhuma providência contra o agressor, sendo apontado o medo como causa principal para haverem deixado de
procurar proteção estatal. http://www.senado.gov.br/noticias/datasenado/pdf/datasenado/DataSenado-PesquisaViolencia_Doméstica_contra_a_Mulher_2013.pdf , acessado em 01/04/2013
117 Art. 129 CP. § 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro,
ou quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação
ou de hospitabilidade: pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
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de gênero e assegurar a representatividade feminina nas relações doméstica e familiar, sua
proteção tem como destinatário específico a mulher, sendo o homem o sujeito ativo desta
violência e, portanto, havido como agressor.
Por estar voltada a combater a violência ocorrida intramuros e baseada nas
relações de afeto, este diploma legal delimitou a violência doméstica e familiar contra a
mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Tal violência pode
ocorrer no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto,
delimitando, assim, que ela pode ocorrer e ser decorrente do fato da convivência permanente
de pessoas, mesmo sem vínculo familiar, que nutrem ligações de união e afeto, além de poder
decorrer de relação íntima de afeto de pessoas que convivam ou conviveram, mesmo sem
haver coabitação. A lei não é taxativa em enunciar as formas de violência doméstica e familiar
contra mulher, mas procurou identificar e delimitar àquelas mais recorrentes como a violência
física, psicológica, sexual, patrimonial e moral118. Sua especificidade excluiu as demais
violências praticadas contra a mulher fora do âmbito doméstico e familiar, que permanecem
submetidas à legislação comum.
Na tentativa de reverter este cenário de violência contra a mulher, este diploma
legal estipulou que a política pública de contenção será executada de maneira uniforme por
todas as unidades políticas da Federação, assim como por organizações não governamentais.
Trouxe a integração de ações entre do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria
Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e
habitação. Determinou a realização de pesquisas periódicas, estudos e coletas de informações
para fins de sistematização de dados, como forma de viabilizarem o direcionamento das
medidas a serem adotadas; o respeito pelos meios de comunicação social dos valores éticos e
118 Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física,
entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica,
entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; III - a violência
sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a
force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência
patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; V - a violência moral, entendida como qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria.
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sociais da pessoa e da família, e que fosse evitado manifestações que legitimassem ou
valorizassem a violência doméstica e familiar; a criação de atendimento policial e delegacias
especializadas; ampla divulgação por meio de campanhas educativas e em projetos e
programas de educação em direitos; celebração de convênios e pactos entre as entidades
governamentais e não governamentais para implementação de programas de erradicação da
violência doméstica e familiar contra a mulher; capacitação permanente dos órgãos
envolvidos com a Segurança Pública sobre as questões de gênero, raça e etnia; a adoção nos
currículos escolares em todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos
humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Está também prevista assistência específica à mulher em situação de violência
doméstica e familiar que deve ser prestada de forma conjugada em ampla rede de atendimento
e forma multidisciplinar, destacando-se a possibilidade de ser autorizado pelo Judiciário a
remoção quando a vítima for servidora pública, integrante da administração direta ou indireta,
além da manutenção do vínculo empregatício por até seis meses, mesmo quando for
necessário o afastamento do local de trabalho. Prevê ainda ampla assistência pela saúde
pública e aos procedimentos médicos destinados a combater as consequências da violência
sexual, como, por exemplo, intervenção médica de contracepção de emergência e assistência
para prevenção e reversão de doenças sexualmente transmissíveis.
Para fins de assegurar sua integridade física e moral, determinou que a autoridade
policial que tiver conhecimento da violência praticada contra a mulher ou de sua iminência,
deverá imediatamente comunicá-la ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; encaminhar a
vítima ao atendimento médico hospitalar mais próximo e ao Instituto Médico Legal;
transportá-la para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida; acompanhá-la na
retirada de seus pertences do local onde estiver sendo vitimizada; e informar-lhe de seus
direitos e serviços disponíveis. Também avançou com a possibilidade de concessão de
medidas protetivas, que incluem o afastamento do agressor do lar, do convívio, do domicílio
com a mulher agredida, e que podem ser obtidas mais facilmente diante da ampliação de
mecanismos de acesso à Justiça.
Sobre tais medidas protetivas, a Lei Maria da Penha procurou enumerar aquelas
com maior repercussão e de necessidade recorrente, podendo ser aplicadas em conjunto ou
separadamente. Neste sentido, pode o magistrado determinar, inclusive com auxílio de reforço
policial, a imediata suspensão da posse ou restrição do porte de armas; o afastamento do
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agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; a proibição do agressor se
aproximar da ofendida, de seus familiares ou das testemunhas, inclusive com a delimitação de
um raio mínimo de distância; a proibição de comunicar-se com a ofendida, seus familiares e
testemunhas, por qualquer meio; a proibição de frequentar determinados lugares; a restrição
ou suspensão de visitas aos dependentes menores; e a fixação de alimentos provisionais ou
provisórios.
Percebe-se que a Lei Maria da Penha inovou no cenário jurídico nacional a
proteção específica à mulher vítima de violência doméstica e familiar ao prescrever
mecanismos que facilitam o acesso à Justiça e uma resposta efetiva do Estado frente às
agressões sofridas. Nesta tentativa de romper a cultura de violência doméstica e familiar
preocupou-se com políticas públicas preventivas baseadas em pesquisas e dados estatísticos;
campanhas preventivas; assistência multidisciplinar de profissionais especializados em
educação, na saúde física e psíquica; adoção de medidas protetivas; sanções mais graves para
o agressor e procedimento acessível, com atendimento específico e humanizado, o que
corresponde à orientação internacional sobre direitos da vítima da criminalidade. Diminuiu o
isolamento da vítima em face da possibilidade de intervenção de ofício da autoridade policial
e da previsão de atendimento específico e humanizado, além de lhe assegurar mecanismos
para obtenção de informações, de acesso à Justiça e para o acompanhamento processual.
Também procurou proteger sua família, seu patrimônio e a própria continuidade da unidade
familiar ao estipular medidas como o comparecimento e acompanhamento do agressor em
programas de recuperação e reeducação, o que se aplica também às situações da
impossibilidade de convívio doméstico, mas de permanência de laços familiares.
Trata-se de reconhecimento legislativo da responsabilidade estatal na recuperação
da vítima de violência doméstica e familiar, tanto no aspecto preventivo e de amparo como na
sua repressão, mas com todas as ações integradas e efetivadas de forma especializada e
humanizada na perspectiva da vítima desta criminalidade. Todavia, este avanço legislativo por
si só não será suficiente caso não haja esforços conjugados e orçamento suficiente para
criação em todas as unidades da Federação, de Juizados da Violência doméstica, da
Defensoria Pública, de delegacias especializadas, contratação de profissionais especializados,
capacitação dos envolvidos no acolhimento e assistência à vítima, e investimentos em
políticas públicas de educação e prevenção.
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[···] cabe ressaltar que a Lei trouxe a revalorização do papel desempenhado pela
vítima, o que, aliás, representa inegável avanço, todavia, ainda carece de mecanismos
aptos a efetivarem as garantias consagradas, em virtude da política criminal voltada
mais ao delinquente, o que relega, consequentemente, a vítima a um patamar
secundário. (MAZZUTTI, 2012, p. 111)

Pela Lei Maria da Penha se percebe que as inovações introduzidas no direito
brasileiro caminham em direção à proteção dos direitos humanos e da realização dos direitos
fundamentais das vítimas de criminalidade, o que faz Câmara (2008) observar os avanços na
consideração da especificidade e vulnerabilidade da vítima; em relação à prevenção do crime;
à proteção da vítima; à concessão de informações e de efetivo acesso à Justiça.
Apesar da possibilidade de se obter medidas judiciais de proteção, ainda
perduram alguns obstáculos para reversão deste cenário de vitimização da mulher, como sua
dependência econômica frente ao agressor. Na tentativa de diminuir esta vulnerabilidade e sua
submissão econômica ao agressor, encontra-se em trâmite no Congresso Nacional o projeto de
lei PL 5019/2013119, que prevê a criação do Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas
(FNAMA), que irá fornecer o auxílio financeiro mensal e treinamento profissionalizante à
mulher vítima de violência doméstica e familiar, como mecanismos para resgatar sua
autonomia e autodeterminação.

3.6 A Vítimas de Abuso de Autoridade e a Lei n. 4.898/65

A evolução dos direitos humanos e a consolidação dos Estados constitucionais não
foram suficientes para inibir violações decorrentes do abuso de poder que tem vitimizado
milhões de pessoas em todo o mundo. Esta realidade reiterou os esforços de proteção e
ensejou maior preocupação com suas vítimas, tendo a Organização Nacional das Nações
Unidas – ONU manifestado expressamente sua preocupação na promoção destes através da
Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas de Criminalidade e Abuso
do Poder. Considerou abuso de poder de forma ampla, para incluir tanto os abusos decorrentes
de atos ou omissões estatais, do poder político e do poder econômico, elastecendo a
consideração de quem seria vítima, para incluir também que tenha sofrido violações ou grave
119 PL 5019/2013. Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1059802&filename=PL+5019/2013. acessado em 16/05/2013.
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atentado a seus direitos fundamentais, suporte prejuízos à sua integridade física ou mental,
sofrimento de ordem moral ou ainda uma perda material, mesmo que tais violações não
estejam previstas nas legislações penais dos países.
De Plácido e Silva (1975) informa que abuso no âmbito jurídico expressa o
excesso de poder ou de direito, ou ainda sua má aplicação, distinguindo abuso de autoridade
do abuso de poder. O abuso de autoridade importaria no abuso de poder concedido a alguém e
mesmo o excesso nos limites das funções administrativas que são definidas e determinadas
em lei, enquanto o abuso de poder restaria caracterizado no excesso de mandato, das
atribuições conferidas em lei e que escapam a alçada funcional. Para Santos (2003), o abuso
de autoridade seria praticado por quem exerce autoridade, incluindo autoridade no âmbito
privado e familiar, como, por exemplo, a autoridade paterna ou materna, enquanto o abuso de
poder seria consumado por quem estivesse investido no poder estatal. Assim, o agente público
se excederia nos poderes conferidos pelo cargo que nem sempre lhe concede autoridade no
serviço público.
Mesmo diante destas indefinições conceituais e até mesmo da confusão
terminológica que possa existir, no sistema jurídico brasileiro é possível notar a existência de
diversos mecanismos jurídicos para prevenção, reversão e até imposição de sanções
administrativas, cíveis e penais, especialmente para abusos decorrentes do exercício do poder
público. Neste sentido, a própria Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito de
petição aos Poderes Públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso do poder
(art. 5º, inc. XXXIV) e estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados por
agentes públicos, independentemente da apuração de sua culpa (art. 37, §6º). É o
reconhecimento da existência de instâncias de controle estatal e de limites ao exercício do
poder, que podem ter suas iniciativas provocadas sem a exigência de maiores formalidades e
pagamento de taxas, representando garantia contra o exercício arbitrário e excessivo do poder
estatal. Por se tratar de proteção ao interesse público e aos preceitos democráticos, também
não há condicionamentos de que o peticionante seja o próprio lesado do abuso ou tenha
interesse direto no pedido, o que amplia os legitimados para se insurgir contra as violações
dos direitos fundamentais.
No âmbito criminal, existe uma ampla legislação ordinária e especial que
prescrevem os crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública em
Geral, onde o enfoque principal é a proteção do interesse público e dos bens jurídicos estatais,
conforme se depreende, por exemplo, do Código Penal brasileiro (art. 312 a 327) e da própria
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Lei de Improbidade Administrativa, mas que em última análise visam coibir a prática abusiva
pelo agente público.
Contudo, quando a situação é caracterizada pela ação do agente público
praticando atos que extrapolam sua competência ou para satisfazer seus interesses
particulares, em prejuízo das pessoas, pode-se estar diante de ilícitos administrativo, civil e/ou
criminal, que podem colocar a vítima em maior vulnerabilidade, considerando-se a posição
ocupada pelo agressor. Para esta situação há previsão de sanções criminais contidas na Lei n.
4.898/65, direcionada a proteger as vítimas do crime de abuso de autoridade.
Mesmo com toda esta previsão formal ainda são constantes as práticas abusivas de
agentes públicos que violam os direitos fundamentais mais básicos, como a vida, a
integridade pessoal e a liberdade, revelando que o Estado brasileiro ainda não efetivou a
proteção devida aos direitos humanos. Dentre estas violações, chama atenção o aumento dos
registros e denúncias de abusos originários da atividade policial e de vitimizações que não são
apuradas nem punidas, o que fez Piovesan (2010) relembrar que 50% dos casos denunciados
contra o Brasil à Corte Interamericana referem-se a violações de direitos humanos praticados
pela polícia militar. Esta reiterada violação de direitos humanos praticados pela polícia
brasileira, já fez com que a ONU solicitasse ao Brasil a extinção desta, sendo lembrado por
Pinheiro (1997, p. 44-45) que

Ao mesmo tempo em que foram eliminadas as violações mais fortes contra os
direitos humanos cometidos pelos regimes militares, os governos civis recém-eleitos
não tiveram êxito em proteger os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Como
consequência, permanece precário o regime da lei em muitos países latinoamericanos. No Brasil, assim como em outros lugares, as vítimas não são mais
militantes políticos, muitos deles pessoas educadas da classe média, cuja oposição
ao regime militar fez com que fossem assassinados ou brutalmente torturados. Hoje
em dia, o principal alvo da arbitrariedade policial são os mais vulneráveis e
indefesos da sociedade brasileira: o pobre, o trabalhador rural e sindicalistas, grupos
minoritários, crianças e adolescentes abandonados, muitos vivendo nas ruas. Muita
dessa violência é alimentada por uma discriminação enraizada na sociedade contra
os pobres e as minorias raciais, que são em sua maioria vítimas de homicídio. A
prisão arbitrária e a tortura são práticas policiais muito comuns. Os assassinatos
extrajudiciais são chocantemente comuns, inclusive o assassinato de meninos de rua
por policiais fora de serviço e a repressão aos trabalhadores rurais em luta por terra e
por direitos trabalhistas no Nordeste. O denominador comum de todos esses casos é
a impunidade. O fracasso da não aplicação da lei não só afeta a igualdade dos
cidadãos perante a lei como também cria dificuldades para o governo reforçar a sua
legitimidade. Apenas alimenta o círculo de violência sancionada oficialmente. O
Brasil, a exemplo de outros países latino-americanos, é uma sociedade que se baseia
na exclusão, uma democracia sem cidadania. O impacto da globalização, acoplado à
crise provocada pelo ajuste econômico, separa o rico do pobre como se fossem, diz
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Hector Castillo Berthier, água e óleo. Os países com grandes desigualdades – altas
taxas de concentração de renda – tendem a ter maiores índices criminais e de
violações de direitos humanos. O Brasil é um exemplo chocante nesse aspecto, pois
é um país com uma das piores má-distribuições de renda do planeta. Os mais
afetados por essa violência arbitrária são os desempregados e os marginalizados do
sistema educacional, quer sejam por serem vítimas da violência policial ou de crimes
comuns contra a vida ou a propriedade. Em nosso país, as maiores vítimas são
aqueles cujas rendas familiares estão abaixo da linha de pobreza. Os autores de
crimes violentos como os homicídios são, em geral, do mesmo estrado social de suas
vítimas, e vizinhanças pobres são os lugares mais comuns para que esses crimes
possam acontecer. De fato, em muitas das metrópoles latino-americanas há uma
estreita correlação entre vizinhança pobre e mortes por causa violenta, assim como
entre condições de vida, violência e taxas de mortalidade.

Assim, em matéria de vitimização decorrente do abuso de poder, a legislação
brasileira a trata no âmbito penal com a denominação de abuso de autoridade que possui
regulamentação própria, através da Lei n. 4.898/65. Esta Lei foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 e regula a representação e o processo de responsabilidade
administrativa, civil e penal, em caso de crimes de abuso de autoridade, ou seja, crimes
praticados por quem exerça cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, e
mesmo que transitoriamente e sem remuneração120.
Apesar de ser tida como recepcionada pela Constituição Federal de 1988, estar em
vigor e não ser contrária aos direitos e garantias fundamentais consagrados no Texto
Constitucional, não se pode olvidar que a Lei n. 4.898/65 foi editada sob o patrocínio do
regime de exceção instaurado no Brasil com o Golpe Militar de 1964121. Como lei específica
federal, passou a ter preferência em sua aplicação frente ao Código Penal datado de 1940, mas
em seu bojo contém sanções inferiores ao que era até então penalmente previsto para crimes
semelhantes, ou seja, na realidade, escamoteou com a pretensão de combater o abuso de
autoridade, um abrandamento nas punições para tal crime. Para a realidade da época e do
Regime de exceção, se fazia necessário a existência desta Lei que abrandasse as
120 Freitas & Freitas (1997, p. 84) afirmam que são consideradas autoridades para os fins da Lei n. 4.898/65, os
titulares de cargos públicos, criados por lei, regularmente investidos e nomeados, que exerçam função pública;
os contratados sob regime diverso do Direito Público, para o exercício de funções de natureza pública; os
mensalistas, diaristas, tarefeiros e qualquer outro nomeado a título precário, desde que exerçam função pública;
qualquer pessoa que, ainda que transitória, precária e gratuitamente, exerça função pública; o serventuário da
Justiça; o comissário de menores; o funcionário de autarquia; o Vereador; o advogado encarregado da cobrança
por dívidas do Estado; o guarda-civil municipal.
121 Cumpre lembrar o momento histórico que atravessava o país quando essa lei for promulgada. Surgiu com a
queda de Getúlio Vargas e com a realização das eleições para a Assembleia Constituinte e para presidente. Esse
período, que se estendeu de 1945 até o golpe militar em 1964, caracterizou-se pela expansão da industrialização
nacional, pela consolidação do populismo nacionalista como uma derivação do regime autoritário criado por
Vargas, pelo fortalecimento dos partidos políticos de caráter nacional e por grande efervescência social, gerando
graves conflitos sociais, envolvendo civis e militares, quase sempre desembocando em situações de grande
violência. (SILVA & NOGUEIRA, 2012, p. 8).
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consequências caso fosse revelado e provada a existência de abuso de autoridade.
Corroborando este pensamento, afirma Capez (2005, p. 136) que

A Lei de Abuso de Autoridade foi criada em um período autoritário com intuito
meramente simbólico, promocional e demagógico. A despeito de pretensamente
incriminar os chamados abusos de poder e de ter previsto um procedimento célere,
na verdade, culminou penas insignificantes, passíveis de substituição por multa e
facilmente alcançáveis pela prescrição.

A lei de abuso de autoridade sanciona condutas praticadas por agentes públicos
que afrontam direitos e garantias fundamentais do cidadão, que são garantidos
constitucionalmente. Desta constatação se percebe o grau de importância de suas disposições
para a sociedade, uma vez que esse diploma legal reflete, ou deveria refletir limitações
surgidas como resultado de séculos de lutas e das tensões produzidas entre o indivíduo e o
Estado, entre a liberdade e o poder. Sua especificidade se propõe combater ações decorrentes
de agentes públicos que, no exercício de suas funções públicas, cometerem abuso, assim
entendido como qualquer atentado praticado em prejuízo da liberdade de locomoção, da
inviolabilidade do domicílio, do sigilo da correspondência, da liberdade de consciência e de
crença, do livre exercício do culto religioso, da liberdade de associação, dos direitos e
garantias legais assegurados ao exercício do voto, do direito de reunião, da incolumidade
física do indivíduo, e dos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional
(Art. 3º). Volta-se ainda à proteção do interesse público ao proibir o uso da estrutura estatal
para a violação de direitos fundamentais e para o atendimento de interesses pessoais
dissociados dos interesses da coletividade, o que preserva a legitimidade da função pública.
Como se trata de legislação especial que prevê condutas equivalentes ao disposto
em outras legislações ou mesmo no Código Penal brasileiro, tem preferência na sua aplicação
em face dos critérios da especialidade e da temporariedade122. Ensina Freitas & Freitas (1997)
que em algumas situações é possível identificar a incidência de tipos penais e ocorrência de
crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade e no Código Penal brasileiro em concurso
material, onde o agente é punido com mais de uma sanção, como, por exemplo, se dá em
situações que a vítima tenha sofrido violação de direitos de sua cidadania, juntamente com
sua integridade física, tudo decorrente de uma só ação do agente estatal.
122 O critério da especialidade impõe a aplicação de lei específica em preferência à lei geral, enquanto o critério
da temporariedade dispõe que lei posterior revoga disposições com que seja contrária.
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A Lei de Abuso de Autoridade se dirige de forma textual às autoridades que atuam
junto ao sistema de justiça criminal, enumerando também constituir abuso de autoridade, a
ordem ou manutenção da prisão e demais atos relacionados que não possuem respaldo no
ordenamento jurídico.
Assim, a Lei n. 4.898/65 versa que também constitui abuso de autoridade ordenar
ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com
abuso de poder; submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento
não autorizado em lei; deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou
detenção de qualquer pessoa; deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção
ilegal que lhe seja comunicada; levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a
prestar fiança, permitida em lei; cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial
carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha
apoio em lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor; recusar o carcereiro ou agente
de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas,
emolumentos ou de qualquer outra despesa; o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa
natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência
legal; prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança,
deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade
(Art. 4º). São tidos como crimes de atentado, bastando a tentativa para serem configurados,
além de serem abertos, definidos em sua especificidade conforme casos concretos, o que
suscita a tese de sua inconstitucionalidade por violar o princípio da legalidade, muito embora
o Supremo Tribunal Federal já tenha se manifestado por sua constitucionalidade.
Tais dispositivos estão em consonância com os direitos fundamentais expressos na
Constituição Federal de 1988, que trata da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade (art. 5º, caput); e mais especificamente, com a
liberdade de crença e de culto religioso (inc. VI, VII, VIII); liberdade de consciência política;
liberdade de expressão (inc. IX); liberdade profissional (inc. XIII); inviolabilidade de
domicílio (inc. XI); inviolabilidade de sigilo de correspondência e de comunicação (inc. XII);
liberdade de locomoção (inc. XV); liberdade associativa (inc. XVI, XVII, XVIII, XIX e XX);
inafastabilidade da jurisdição (inc. XXXV); incolumidade física e moral (inc. XLIX);
relaxamento imediato da prisão ilegal (inc. LXV, LXVI e LXVII).
Em termos processuais, a Lei de Abuso de Autoridade, ao procurar alcançar maior
celeridade na apuração dos fatos, autoriza que seja ajuizada ação penal em desfavor da
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autoridade tida como autora do abuso, independentemente de inquérito policial e fundada
apenas na petição apresentada pela vítima do abuso123 e ainda que a própria vítima venha
ajuizar ação penal privada diante da omissão em torno de seu ajuizamento no prazo legal.
Para vítima representa a possibilidade de buscar a punição de seu algoz sem ter
que se sujeitar às formalidades do processo penal comum e ter de deparar com o risco de seu
algoz influenciar no deslinde da apuração.
Contudo, diante das garantias constitucionais do devido processo legal, urge que
se apresentem indícios de provas do abuso de autoridade sobre a justa causa de se acionar a
apuração estatal, como forma de ser afastada a possibilidade de perseguições injustas ou com
motivações espúrias. Nesta sistemática, além da comprovação do ato ou fato faz-se necessário
provar a intenção do agente público incorrer em abuso de autoridade, o que lhe amplia a
dificuldade de obter qualquer proteção jurisdicional, ainda mais que o poder de polícia estatal
legitima a intervenção sobre a liberdade e a propriedade individual. Os agentes públicos
exercem suas atividades mediante a presunção de legitimidade e veracidade, o que, não raras
vezes, dificulta a comprovação do excesso praticado, ainda mais quando a própria legislação
autoriza o uso da força na prática do ato, como ocorre, por exemplo, na atividade policial. A
presunção de legitimidade do uso da força e do poder estatal traz dificuldades em demonstrar
que houve excesso, abuso e ainda da intenção e vontade do agente em abusar de seu poder,
trazendo para a vítima encargo de difícil superação. E mesmo que se entenda existir avanços
com a informalidade prevista pela lei em relação à prova testemunhal124, se transfere um ônus
em que a vítima provavelmente se sentirá desestimulada a seguir em frente.
Embora tais disposições legais se apresentem compatíveis com a vulnerabilidade
da vítima do abuso de poder e com a peculiaridade que a proteção dos diretos fundamentais
exige, não se pode afirmar o mesmo em relação às sanções previstas que se tornam
insuficientes e desproporcionais frente aos direitos fundamentais que pretende proteger,
havendo Santiago (2012, p. 111) afirmado que

passados quase cinquenta anos de sua edição, apesar dos delitos nela tipificados
123 Art. 12. A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou justificação, por denúncia do
Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso.
124 Neste sentido, a vítima do abuso de autoridade poderá comprovar a existência de vestígio sobre o fato ou ato
que constitui o abuso através de testemunha qualificada sendo afastada exigência de perícias e laudos mais
elaborados em torno das agressões, além de poder ser apresentada na data aprazada da audiência
independentemente de intimação prévia, o que lhe concede maior segurança através do desconhecimento da
autoridade abusadora.
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permanecerem, em sua maioria, atuais, cristalizando a proteção de princípios
consagrados no texto da Carta Cidadã de 1988 e dela tirando fundamento para a
reprimenda, verifica-se que as sanções cominadas, especialmente as de natureza
criminal, mostram-se ineficientes para garantir a devida proteção dos bens jurídicos
tutelados, especialmente considerando-se que a tônica da lei em comento é a tutela
dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Sua inofensividade foi ampliada com a aprovação da Lei n. 9.099/95, que regula
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e prevê como de pequeno potencial ofensivo as
infrações com pena não superior a dois anos125. Em razão da pena para o crime de abuso de
autoridade não ultrapassar a detenção de 06 (seis) meses, surgiu a possibilidade de ser
proposta transação penal126 e composição civil127 para o delito, além da possibilidade da vítima
renunciar seu direito, perdoar o ofensor, ou, ainda, realizar acordo que levará à extinção da
punibilidade, o que contraria o interesse de maior proteção aos direitos fundamentais. Estas
possibilidades colocam em xeque a proteção dos direitos fundamentais, bem como o interesse
público na regularidade da conduta de seu agente, ainda mais que por simples transação penal,
poderá o agente público aceitar o cumprimento de condições para não ser processado e
eventualmente condenado, sem que isto lhe gere o reconhecimento da culpa ou mesmo
sanções que sirvam de prevenção ao crime, podendo inclusive gerar a sensação de
impunidade.
No âmbito administrativo, caso o abuso de autoridade não seja conhecido
diretamente pela autoridade superior competente para sua apuração, caberá à vítima a
promoção de sua delação, assim como apresentação de provas, o que, por si só, já impõe
obstáculo quase que intransponível. O abusador, via de regra, utiliza do aparato estatal e de
seus conhecimentos sobre o funcionamento da máquina pública para encobrir seus malfeitos,
125 Por fim, em 2006, com a edição da lei n. 11.313/06, que deu nova vigência aos art. 60 e 61 da Lei n.
9.099/95 e ao art. 2º da Lei n. 10259/01, pacificou-se o entendimento de que o rito sumaríssimo se aplica a todos
os crimes de menor potencial ofensivo, ainda que haja sido prescrito procedimento próprio pela lei especial, de
modo que os crimes de abuso de autoridade passaram a ser processados também pelos Juizados Especiais
Criminais. Nessa linha, aliás, se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do
julgamento do Habeas Corpus n. 59.591/RN, de relatoria do Min. Felix Fischer e do Habeas Corpus n.
163.282/RO, de relatoria do Min. Arnaldo Esteves Lima, em que se fixou a aplicação do procedimento
sumaríssimo, “independentemente de a infração possuir rito especial”. (SANTIAGO, 2012, P. 152).
126 Admitindo o crime de abuso de autoridade como infração menor potencial ofensivo: STJ: Resp 744.951MG, 5ª T., rel. Gilson Dipp, 06.12.2005, v.u. Entretanto, fazemos a ressalva que o Supremo Tribunal Federal já
expressou entendimento de ser inviável a transação em casos de delito, previstos em lei especial, cujo
procedimento seja igualmente especial (1ª T., HC 86.102-SP, rel. Eros Grau, 27.09.2005, Informativo 403). A
decisão dizia respeito a crime de imprensa. Logo, se esse entendimento prevalecer, não seria possível aplicar a
transação penal nos casos de crime de abuso de autoridade, cuja lei de regência também prevê procedimento
específico. (NUCCI, 2006, p. 60).
127 Com o advento da Lei n. 10.259/2001, o abuso de autoridade passou a ser considerado infração de menor
potencial ofensivo. (CAPEZ, 2005, p. 141)
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além de possuir certa proteção corporativista difícil de ser rompida, própria da cultura
brasileira marcada pelo uso de cargos e recursos públicos para satisfação dos interesses
pessoais. Ressalte-se que a regulação de sindicância e do procedimento administrativo para
apuração do ilícito de abuso de autoridade está a cargo de cada ente político, o que faz surgir
uma variedade de situações e tratamentos conforme a localidade de apuração. Isto se agrava
em relação ao controle da atividade policial ao favorecer que as forças locais tenham maior
liberdade. Santiago (2012, p. 124) sustenta

[···] que a lei em comento não inova em matéria de procedimento administrativo,
não havendo qualquer disposição especial que torne o processo para apuração de
falta funcional mais efetivo ou que resguarde ou proteja de forma mais eficaz a
vítima de um ato de abuso de autoridade. Registra-se, apenas, a vedação expressa na
Lei em comento ao sobrestamento do processo administrativo até a conclusão do
processo penal ou civil. Trata-se de tentativa de dar maior efetividade à
responsabilização, tendo em vista a já tratada independência entre as instâncias e a
maior celeridade do Processo Administrativo Disciplinar, se comparado ao processo
judicial, seja penal ou civil, ainda que se tome por base o procedimento especial da
Lei de Abuso de Autoridade e da Lei dos Juizados Especiais.

Apesar da existência da Lei n. 4.898/65 e da delimitação do que seja abuso de
autoridade, sua vítima se ressente de maior proteção individual e mesmo diante da
possibilidade de seu maior protagonismo128, se depara com o enfrentamento direto com seu
agressor, que se encontra inserida na estrutura do Estado, além de lhe sujeitar aos riscos de
sua empreitada e perseguições pelo insucesso na apresentação de provas ou mesmo durante o
transcurso processual. É de se presumir que a autoridade pública tenha conhecimento dos
limites de seus poderes, atribuições e dos mecanismos estatais, inclusive daqueles que
escamoteiam seus atos abusivos, ainda mais que estes, em regra, ocorrem às escondidas ou
com a conivência de outros agentes públicos. O agente público que excede e abusa de sua
autoridade assume o risco da prática ilegal na certeza de sua impunidade, posto encontrar-se
favorecido pelas dificuldades de comprovação de seus atos e até mesmo de sancionamento de
sua conduta. Conforme já visto, os limites entre a conduta legítima e o abuso de autoridade,
128 Apesar da Lei de Abuso de Autoridade datar da época do regime de exceção inaugurado em 1964, a defesa
dos direitos humanos não era evidenciada nem eram reconhecidos os órgãos de defesa dos direitos humanos, e
somente após trinta anos, o Brasil passou a atender as exigências nacionais e internacionais referente à abertura
dos arquivos com os registros do período da ditadura, assim como em relação à indenização aos familiares e
herdeiros das vítimas desta época, inclusive com a promulgação da Lei n. 9.140, de 04 de dezembro de 1995, que
estabeleceu critérios para concessão de reparação moral às pessoas mortas e desaparecidas por motivos políticos,
além da indenização aos seus herdeiros.
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por vezes, são tênues, o que exige análise das situações em concreto e impõe a vítima maior
vulneração. Mas mesmo assim, a pouca ou quase nenhuma repercussão da sanção criminal
para o crime de abuso de autoridade desestimula a vítima em buscar a proteção legal e
transmite ao abusador a certeza de sua impunidade, posto ser desproporcional o
sancionamento existente diante da violação de direitos fundamentais. Neste cenário de
'desproteção', se torna fundamental seu acesso à Justiça, tanto na busca de remédios para suas
dores como para se ter uma ordem jurídica realmente justa.
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4 A DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE
ACESSO À JUSTIÇA ÀS VÍTIMAS DE CRIMINALIDADE E
ABUSO DO PODER: “POSSÍVEL CAMINHO PARA A PAZ”

A vítima, após sofrer ataques e violações a sua integridade física e psíquica ou
ataques a outros direitos e bens que lhe são caros, se vê exposta e insegura, possivelmente
com necessidade de amparo e de assistência médica, psicológica, social e jurídica, colocandolhe em situação de vulnerabilidade129 ainda não vivenciada. Diante desta primeira dificuldade
de reação se depara com a possibilidade de percorrer as instâncias formais de assistência
estatal, restando-lhe, diante da vitimização criminal, a busca por providências policiais, de
onde espera segurança, proteção e resposta ao crime sofrido. Entretanto, o restabelecimento
de sua situação anterior e o resgate de sua paz demandará outros esforços pessoais em face do
contato com o sistema de justiça, seja em razão da perseguição criminal que se instaurará na
busca pela reparação dos danos experimentados. Desta forma, além da violação a seus
direitos, a vitimização criminal lhe coloca diante da necessidade de percorrer órgãos da
segurança pública e os caminhos judiciais, e lhe traz a necessidade de acesso à Justiça130. Para
tanto, deverá superar diversos obstáculos que, inclusive, poderão lhe vitimizar novamente
diante das exposições e constrangimentos que poderá vir a sofrer.
Pior situação se apresenta às vítimas de abuso de poder, especialmente quando o
poder é utilizado para a prática de crimes, que geralmente envolve mortes, agressões, coações,
torturas, dentre outras violações. Para estas, o acesso à Justiça se apresenta ainda mais distante
em razão das dificuldades em romper com a vitimização, demonstrar tais abusos e reverter a
situação de vulnerabilidade a que se encontra. É de se presumir que quem abusa do poder
129 Vulnerabilidade no contexto do acesso à Justiça é compreendido conforme as Regras de Acesso à Justiça
das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade que foram aprovadas pela XIV Conferência Judicial Iberoamericana, sediada em Brasília durante os dias 4 a 6 de março de 2008, também conhecida como as 100 Regras
de Brasília, segundo as quais: “Consideram-se em condição de vulnerabilidade aquelas pessoas que, por razão da
sua idade, gênero, estado físico ou mental, ou por circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e/ou culturais,
encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude, perante o sistema de justiça, os direitos
reconhecidos pelo ordenamento jurídico. [...] Poderão constituir causas de vulnerabilidade, entre outras, as
seguintes: a idade, a incapacidade, a pertença a comunidades indígenas ou a minorias, a vitimização, a migração
e o deslocamento interno, a pobreza, o género e a privação de liberdade.” (BRASIL, 2008, p.05).
130 A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas
finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou
resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos;
segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. [···] Sem dúvida, uma premissa
básica será a de que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso
efetivo. (CAPELLETTI & GARTH, 1988, p. 08).

148
utiliza de aparato para garantir sua impunidade e o fez ciente da vulnerabilidade da vítima,
inclusive de lhe enfrentar nas instâncias formais.
Por sinal, a vítima de criminalidade divide espaço com inúmeras outras pessoas
que compõem o enorme grupo de vulneráveis do país, e que podem ser consideradas vítimas
da herança colonial e do patriarcalismo que reproduziu as desigualdades socioeconômicas e
contribuiu para o aumento da marginalização social, e até para o aumento da criminalidade.
Grupo este carente de justiça social e de acesso à Justiça enquanto ordem jurídica realmente
justa. Para estas vítimas, o Estado brasileiro assegura o acesso à Justiça bem como assistência
jurídica e judiciária gratuita, inclusive com a previsão da Defensoria Pública como função
essencial para se alcançá-la, o que suscita a busca pela compreensão de como poderá conceder
acesso à Justiça à vítima de criminalidade, já que também é chamada a efetivar o direito
fundamental de defesa dos acusados, em geral, junto ao processo criminal.

4.1 Contextualização Histórica da Assistência Judiciária e do Acesso à
Justiça

Extrai-se dos estudos de Moraes (1984) que, ao longo da história da humanidade,
especialmente naquelas organizações políticas que conservavam certa igualdade entre os
súditos, os desafortunados de recursos econômicos, excluídos e marginalizados que se
encontrassem em conflito ou, de certa forma, sujeitos à opressão além do aceitável, recebiam
tratamento diferenciado em relação à defesa de seus direitos, como se verifica, por exemplo,
na proteção da viúva e do órfão previsto no Código de Hamurabi, ou mesmo em Atenas, onde
havia a previsão para, diante do direito ofendido, ser assegurado seu defensor e meios para
sua defesa, sendo assim nomeados, anualmente, dez advogados para defenderem os pobres
diante dos tribunais civis e criminais. Em Roma também se passou a assegurar advogado
àquele que não possuísse meios para o seu custeio (Digesto, Livro I, Título XVI, De officio
Proconsullis et legali; Livro III, Título I, De Postulando; Livro III, Título XIV, único,
Quando Imperatur inter pupillus). Na realidade, não se pode entender a temática do acesso à
Justiça com o olhar na atualidade, e buscando a racionalidade da época, vê-se que o que se
tinha no passado era a possibilidade remota de defesa quando alguém era levado perante o
responsável pelo julgamento de questões relacionadas ao destino de sua vida. Antes desta
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época de regulamentação, o que existia eram julgamentos pautados em convicções pessoais
do julgador, de forma casuística.
Com o cristianismo alargou-se a conotação caritativa da assistência jurídica aos
pobres, o que passou a ser adotado durante a Idade Média, período em que delegou-se aos
advogados a tarefa de defesa gratuita dos indigentes, das viúvas e dos órfãos perante as
instâncias de poder. Pode-se inclusive afirmar que a defesa dos pobres fazia parte da
incumbência religiosa e, em geral, no Estado absolutista, predominava a conotação caritativa
da assistência jurídica aos desafortunados, excluídos e marginalizados que se envolvessem em
conflitos apresentados aos Tribunais.
A Revolução Francesa (1789) inaugurou uma nova ordem social e com a
demarcação do princípio da igualdade entre os pilares do Estado Moderno, os Estados
passaram a intervir na assistência judiciária aos pobres, inclusive em algumas nações, sendo
organizadas instituições oficiais. Contudo, esta assistência refletia os ideais liberais da época e
significava basicamente o direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma
ação, o que favorecia a quem detinha melhores condições econômicas. Como esta primeira
etapa de reconhecimento de direitos humanos ocupou-se com a igualdade meramente formal,
de aplicação igualitária da lei, independentemente de sexo, idade, cor, condição econômica ou
qualquer outro fato de discriminação, não havia propriamente condições para os despossuídos
reverterem as injustiças que sofriam, ainda mais que não possuíam poder de barganha e
tinham de suportar o domínio dos interesses burgueses protegidos por tal igualdade. Aos
pobres era assegurada apenas a dispensa de custas judiciais e permitida assistência caritativa,
sem existir qualquer prestação positiva estatal para fins de acesso à Justiça. Este modelo de
assistência judiciária caritativa permaneceu no Estado moderno, embora com os contornos
jurídicos adaptados aos aspectos políticos, sociais e econômicos da contemporaneidade131.
Durante o século XX, presenciou-se transformações das relações sociais, políticas
e econômicas, caracterizadas com a consolidação das relações de massa, do domínio
econômico nos meios de produção, da exploração do trabalhador e da acentuada exclusão de
minorias étnicas, raciais e de gênero, dentre outros. Estas transformações refletiram no âmbito
jurídico e diversas Constituições passaram a reconhecer direitos sociais e coletivos entre os
131 Alvejada desde as épocas pré-cristãs, projetada no período luminoso da cultura helênica, questão agitada na
Idade Média, foi a assistência judiciária finalmente alçada a consectário inevitável do princípio universal de que
TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI. Prestada, máxime depois do aparecimento da doutrina cristã, ainda
que por inspiração da caridade, com o correr do tempo e diante do aperfeiçoamento da organização estatal, o
democrático patrocínio da causa dos pobres passou a ser tratado como dever-função do Estado. (MORAES,
1984, p. 138-139).
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deveres estatal de proteção e efetivação, o que impulsionou novo enfoque sobre o acesso à
Justiça, que não poderia mais se limitar apenas a assistência judiciária, ainda mais diante
destes novos direitos. Ultrapassou-se, então, o marco da garantia de igualdade formal perante
a lei, para se perseguir também a igualdade substancial entre aqueles que as circunstâncias
sociais, econômicas e/ou políticas tinham marginalizado e que apenas a igualdade formal era
incapaz de conceder tratamento isonômico e equilibrado, provocando, assim, um
redirecionamento dos contornos sobre o acesso à justiça, para que assegurasse a todos
indistintamente, mecanismos de solução para seus conflitos, para os conflitos de massa, nas
grandes e pequenas causas, e inclusive daqueles que ainda não tinham sido levados ao Poder
Judiciário. Ademais, de nada adiantaria o reconhecimento de direitos sociais e coletivos sem
mecanismos que viabilizassem sua efetivação. Relembra Giannakos (2008, p. 18) que

Sobre a problemática do acesso à Justiça, embora já se fizesse sentir no começo do
século passado, somente se fez perceber com mais intensidade no pós-guerra, até
porque o direito de acesso à Justiça, com a consagração constitucional dos
chamados “novos direitos”, passou a ser fundamental para a própria garantia desses
direitos.

Todas estas transformações, assim como o redimensionamento dos direitos
humanos após a II Guerra Mundial, produziram não apenas a busca pelo acesso à jurisdição,
mas também de uma ordem jurídica justa que os efetivasse, redesenhando o que se entendia
por acesso à Justiça, agora com vocação à realização da dignidade da pessoa humana. A busca
pela Justiça não se limitava mais à resolução de conflitos interindividuais e passou a incluir a
busca pela satisfação das promessas estatais, além de decisões que fossem individual e
socialmente justas. Passou-se a buscar a justiça para satisfação das necessidades humanas que
impendiam o ser humano de desenvolver suas capacidades e de se fazer presente nos
processos decisórios da sociedade em que está inserido, ou seja, de ser cidadão.
Neste aspecto, pode-se sustentar que essas mudanças de paradigmas fomentaram o
movimento de acesso à justiça que teve contornos mundiais e objetivou ultrapassar os
entraves econômicos, formais, processuais, culturais, de assistência jurídica, de legitimidade,
que obstavam a solução de conflitos individuais e coletivos. Várias transformações ocorreram
e novos mecanismos para sua resolução têm sido desenvolvidos especialmente diante de
conflitos de cunho cível, embora não se possa descartar evoluções em relação as causas
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criminais.
Cappelletti & Garth (1988), sempre citados quando se fala do tema, ao estudar os
problemas sobre o Acesso à Justiça em diversos países, destacou que a preocupação com o
acesso efetivo à Justiça surgiu no cenário mundial entre a década de 1960 e 1970,
impulsionada pelas transformações sociais da época, com três posições identificadas em face
de sua cronologia: a primeira “onda” do movimento de acesso à Justiça voltou seus esforços à
assistência judiciária especialmente aos carentes de recursos econômicos que inviabilizavam a
busca pela Justiça; a segunda, voltou-se às reformas capazes de proporcionar representação
jurídica para os interesses de coletividades e da sociedade como um todo, ou seja, para
atender os interesses difusos, coletivos e transindividuais; enquanto a terceira, representaria a
reunião das preocupações anteriores com objetivo de vencer os obstáculos ao acesso de modo
mais articulado e compreensivo, com novos instrumentos capazes de diminuir a litigiosidade
e resolver os conflitos tanto individuais como de massa. E completam,

De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como
sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez
que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos
para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como
o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema
jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os
direitos de todos. (CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 42).

No Brasil pode-se sustentar que as preocupações com o acesso à Justiça também
procuraram democratizar o acesso ao Judiciário, conceder paridade de armas aos litigantes e
ultrapassar os obstáculos econômicos, instrumentais e culturais que impediam a resolução dos
conflitos. Neste sentido, Rodrigues (2004) aponta que, no âmbito processual, foram
introduzidas várias reformas que ampliaram a legitimidade de ação para defesa de direitos
individuais, coletivos e difusos; incentivaram a conciliação entre as partes litigantes e
simplificaram os ritos procedimentais.
Embora os avanços mais significativos sobre o acesso à Justiça no Brasil sejam
facilmente visualizados em assuntos de natureza cível, não se pode descurar que nas relações
que envolvem a repressão penal também se avançou na superação de entraves econômico, de
legitimidade processual, de burocratização processual e em relação à investigação criminal.

152
Neste sentido, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório foi assegurada para
os acusados em geral, inclusive através da assistência jurídica integral e gratuita a quem
necessitar de defesa criminal, assim como o custeio das despesas processuais que se fizerem
necessários, como, por exemplo, o de pagamento de tradutores e intérpretes, conforme
previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
Em termos de legitimidade processual, a própria Constituição assegurou a
possibilidade de ajuizamento de ação penal pública subsidiária, além da legislação ordinária
prevê a assistência e a possibilidade de entidades coletivas de defesa do consumidor
promoverem ações penais ou de figurarem como assistentes diante de crimes contra as
relações de consumo (art. 80 do CDC). Ampliou-se ainda o acesso à Justiça com a
desburocratização processual da Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais) e com a possibilidade de composição civil e de transação penal em relação a
crimes de menor potencial ofensivo, com procedimento que observa princípios como da
oralidade, da celeridade e economicidade.
Também em relação à proteção dos direitos de pessoas expostas a um maior risco
de violação de direitos humanos, o legislador, após a Constituição Federal de 1988, passou a
assegurar outros mecanismos de acesso à Justiça conforme o grau de vulnerabilidade, como se
pode extrair da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), da Lei n. 10.173/03
(Estatuto do Idoso), da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e da Lei n. 12.288/10 (Estatuto
da Igualdade Racial), dentre outras.

4.2 Da Assistência Judiciária no Brasil

A chegada dos portugueses ao Brasil transplantou para aqui a organização política
e jurídica da metrópole, com a preocupação de promover a ocupação do território brasileiro e
o sistema colonial. Portugal, quando colonizou o Brasil, introduziu no âmbito colônia seu
sistema jurídico com a imposição das Ordenações do Reino que, conforme lembra Alves
(2006), já continham disposições sobre assistência judiciária de caráter caritativo e transferiu
a prática forense do patrocínio gratuito pelo causídico, na defesa de miseráveis e que se
apresentassem indefesos em juízo, seja diante de causas cíveis ou criminais.
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Com a proclamação da Independência do Brasil foi outorgada a primeira
Constituição brasileira em 1824 que, sob influência dos ideais iluministas, já continha
previsão de direitos individuais fundamentais. Em seguida, o Código de Processo Criminal de
1841 for reformado e passou a incluir expressamente o abatimento de custas diante da
pobreza do acusado132. Posteriormente, a Lei n. 150, de 9 de abril de 1842, isentando o pobre
do pagamento do dízimo da Chancelaria devido em face do processo civil em que figurasse
como parte. Contudo, juntamente com o amadurecimento dos ideais abolicionistas ao final do
século XIX e sob inspiração do princípio da igualdade perante a lei, diante da ausência de lei
específica sobre assistência judiciária, levantaram-se vozes a favor de sua concessão
juntamente com assistência jurídica aos pobres, merecendo destaque os esforços de Joaquim
Nabuco, então presidente do Instituto da Ordem dos Advogados brasileiros, que obteve êxito
na aprovação de sua proposta que obrigou a este Instituto atender consulta gratuita aos pobres
que o procurasse, muito embora se reconhecesse que apenas esta providência seria
insuficiente para atender a demanda existente. Já se constatava, nesta época, que muitos
deixavam de obter a efetivação de seu direito em razão de sua impotência econômica ou
mesmo transigia sobre os mesmos a preço irrisório. Nesta época em que se discutia a
concessão da liberdade aos escravos acompanhada de assistência judiciária gratuita, a Câmara
Municipal da Corte criou o cargo de Advogado dos Pobres, remunerado pelo orçamento da
Casa e voltado para defesa dos réus miseráveis demandados em processos criminais, mas que
foi extinto em 1884.
Após a proclamação da República foi editado o Decreto n. 1030, de 14 de
novembro de 1890, com a autorização ao Ministro da Justiça organizar uma comissão para o
patrocínio gratuito dos pobres, o que somente foi materializado em 1897, com a organização
da Assistência Judiciária no Distrito Federal, através do Decreto n. 2.457, que procurou
assegurar todos os serviços indispensáveis à defesa dos direitos em Juízo, independentemente
de selos, taxas judiciárias, custas e despesas de qualquer natureza.
Em 1930, com a criação da Ordem dos Advogados Brasileiros, posteriormente
nominada de Ordem dos Advogados do Brasil, incorporou-se em seu Regulamento o dever
dos advogados, provisionados e solicitadores, de exercerem assistência judiciária, mas com
natureza caritativa. Após a extinção do cargo de Advogado dos Pobres acima mencionado,
132 Em 1841, a Lei n. 261, de 3 de dezembro de 1841, que reformulou o Código de Processo Criminal, ainda
que não objetivasse, especificamente, à proteção jurídica dos pobres, regulava, contudo, as custas processuais e
dispunha, no artigo 99, verbis: “Artigo 99 – Sendo o réo tão pobre, que não possa pagar as custas, perceberá o
Escrivão a metade dellas do Cofre da Camara Municipal da Cabeça do Termo, guardando o seu direito contra o
réo quanto à outra metade. (MORAES, 1984, p 83).
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não houve previsão de assistência judiciária custeada pelos cofres públicos e a classe dos
Advogados incorporou tal incumbência como dever decorrente da essência da profissão.
Contudo, diante do movimento pela ampliação das garantias individuais, a
Constituição de 1934 trouxe previsão expressa sobre a criação de órgãos públicos para
prestação da assistência judiciária e a isenção de despesas judiciais133, o que não foi repetido
pela Constituição de 1937, muito embora a legislação ordinária tenha previsto sua concessão
no âmbito do Código de Processo Civil de 1939.
A Constituição de 1946 restaurou sua previsão constitucional ao estabelecer que o
poder público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos
necessitados (art. 141, §35). Logo em seguida, diante das mudanças sociais da época, o
Congresso Nacional promulgou a Lei n. 1.060/50, que regula a concessão da assistência
judiciária aos necessitados, muito embora tenha ensejado certa confusão entre os conceitos
jurídicos de justiça gratuita e assistência judiciária134. Posteriormente, o Brasil subscreveu
convenções internacionais para assegurar assistência judiciária gratuita com a Bélgica, os
Países Baixos e Argentina. E mesmo diante do regime de exceção, a Constituição de 1969
manteve a previsão textual da assistência judiciária concedida na forma da lei enquanto a
reforma do Código de Processo Civil de 1973 não revogou as disposições desta Lei n.
1.060/50.
Depreende-se deste resgate histórico realizado a partir das lições de Moraes
(1984) que a assistência aos menos afortunados proclamada no ordenamento jurídico
brasileiro referia-se à assistência judiciária entendida como representação em juízo, o que de
certa forma ia ao encontro do interesse estatal, especialmente do Poder Judiciário, em por fim
as demandas em que uma das partes era hipossuficiente, ainda mais em um contexto de
crescente urbanização. Entretanto, esta representação judicial era ofertada de forma caritativa
ou através de assistência judiciária vinculada ao Poder Executivo.
Contudo, a Constituição Federal de 1988 textualizou sob o Título dos Direitos e
133 A expressão “assistência judiciária” apareceu pela primeira vez em texto constitucional, no Brasil, na carta
de República de 16.7.1934, no art. 113, nº 32, que previa que a União e os Estados concederiam aos necessitados
assistência judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos, custas,
taxas e selos, embora ainda não houvera sido consagrado o direito genérico de acesso ao Poder Judiciário, pois
este só viria a surgir no art. 141, §4º, da Constituição de 18.9.1946. (GIANNAKOS, 2008, p. 26).
134 Destarte e como preleciona Pontes de Miranda, “Assistência Judiciária e benefício da justiça gratuita não são
a mesma coisa. O benefício da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de despesas, exercível em relação
jurídica processual, perante o juiz que promete a prestação jurisdicional. É instituto de direito pré-processual. A
Assistência Judiciária é organização estatal, ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa provisória das
despesas, a indicação de advogado. É instituto de direito administrativo. (MORAES, 1984, p. 94).

155
Garantias Fundamentais as garantias expressas da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc.
XXXV) e do acesso à Justiça e a obrigação do Estado em prestar assistência jurídica integral e
gratuita135 aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), para mais a
frente atribuir à Defensoria Pública a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados (art. 134 e 135)136. Anote-se que este modelo de acesso à Justiça divide espaço
com a possibilidade das pessoas serem representadas por profissional de sua escolha e apenas
postularem a gratuidade da justiça que representa a dispensa provisória das despesas
processuais e de verba honorária, nos termos da Lei n. 1.060/50.
Como lembra Cintra et al (1999, p. 221) “a institucionalização da Defensoria
Pública constituiu séria medida direcionada à realização da velha e descumprida promessa
constitucional de assistência judiciária aos necessitados”. Inovou, assim, ao prever assistência
jurídica integral e gratuita, e ao incumbir à uma Instituição pública a tarefa desta assistência,
rompendo com o modelo anterior baseado na assistência caritativa e gratuita somente para
quem estivesse em juízo. Reconheceu o prejuízo ocasionado às pessoas e à defesa de seus
direitos quando dependentes da caridade de causídicos, que não raras vezes envidavam
esforços às causas que lhes remunerassem e negligenciavam àquelas em que estavam
vinculados por dever de ofício da advocacia. Neste sentido, Moreira (1998, p. 72) observa que

A grande novidade trazida pela Carta de 1988 consiste em que, para ambas as ordens
de providências, o campo de atuação já não se delimita em função do atributo ―
“judiciário, mas passa a compreender tudo que seja ― jurídico”. A mudança do
adjetivo qualificador da ― assistência, reforçada pelo acréscimo ― integral, importa
notável ampliação do universo que se quer cobrir. Os necessitados fazem jus agora à
dispensa de pagamentos e à prestação de serviços não apenas na esfera judicial, mas
em todo o campo dos atos jurídicos. Incluem-se também na franquia: a instauração e
135 Podemos conceituar o instituto da assistência jurídica gratuita como o direito público subjetivo da pessoa de
ter acesso ao ordenamento jurídico de forma justa, assim entendido como a viabilização da consultoria jurídica,
assistência postulatória judicial e administrativa, além das gratuidades processual e extraprocessual, a serem
prestadas pelos poderes constituídos, uma vez comprovada a sua insuficiência de recursos ou ocorrida
determinada situação jurídica de impotência individual ou coletiva de salvaguarda de direitos ou interesses, que
seja de relevância à sociedade. (ALVAREZ, 2005, p. 126).
136 Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. §1º Lei
complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá
normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante
concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o
exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004). §2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a
iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, §2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). §3º Aplica-se o
disposto no §2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
74, de 2013). Consulta realizada no site www.planalto.gov.br, em 05 de agosto de 2013.
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movimentação de processos administrativos, perante quaisquer órgãos públicos, em
todos os níveis; os atos notariais e quaisquer outros de natureza jurídica, praticados
extrajudicialmente; a prestação de serviços de consultoria, ou seja, de informação e
aconselhamento em assuntos jurídicos.

De outro lado, a Constituição de 1988 colocou entre as obrigações do Estado, a
efetivação deste direito à assistência jurídica através de Instituição custeada exclusivamente
por recursos públicos137, composta de profissionais selecionados mediante concurso público
de provas e títulos, e dotados de prerrogativas como a autonomia e independência funcional, o
que lhes autoriza demandar inclusive contra o Estado, colocando os direitos dos
desafortunados a salvo de ingerências políticas e econômicas que pudessem afastar o pobre do
acesso à Justiça. A Defensoria Pública é vocacionada, portanto, a promover acesso à Justiça e
lutar por uma ordem jurídica mais justa, que realmente promova a justiça social e gere a
inclusão dos desafortunados, das minorias excluídas e marginalizadas.

4.3 A Assistência Jurídica Integral e Gratuita e a Defensoria Pública

A Constituição de 1988 não trata exclusivamente de assistência judiciária como se
ventilou em constituições anteriores, mas garantiu assistência jurídica integral e gratuita, em
todos os graus, assegurando aos despossuídos de recursos orientação jurídica e representação
judicial, extrajudicial e administrativa. Isto representa verdadeira ampliação da função
protetiva do Estado ao assegurar aos desafortunados, que, em regra, sofrem a maior incidência
da exclusão social e econômica, e carecem de maior participação e representação jurídica
diante do Estado e da sociedade. Além disso, rompeu com a natureza caritativa e assistencial
conservada pela garantia de assistência judiciária, para alocar a Defensoria Pública como
instituição vocacionada a representar os vulneráveis, lutar pela mudança das condições que
lhe excluem da cidadania plena e da igualdade material.
A garantia da assistência jurídica integral e gratuita pretende funcionar com
137 Quanto ao sistema dos defensores estipendiados pelo erário, tendo como paradigma a institucionalização da
assistência jurídica nos moldes brasileiros, a conformação é caracterizada pela defesa judicial, prática de atos
jurídicos extrajudiciais e concessão de atividades de consultoria por individualidades, providas de direitos,
prerrogativas, garantias, deveres e proibições, integrantes da carreira de uma Instituição una, indivisível e
funcionalmente independente, inserida na estrutura fundamental do Estado. (GIANNAKOS, 2008, p. 24).

157
mecanismo de realização da democracia138, dos fundamentos do Estado de Direito e dos
objetivos do Brasil (art. 1º e 3º da CF/88), proporcionando o alcance da igualdade formal e
material. Através desta garantia se pretende ultrapassar os obstáculos reconhecidos que
impede o acesso à Justiça e a uma ordem jurídica justa, ao dotar os desafortunados de
orientação jurídica extrajudicial e ao ampliar sua representação social e política. Por sinal, a
ausência de informações sobre a existência de direitos ou da errônea percepção das pessoas
sobre seus direitos, especialmente em relação aos direitos fundamentais, é havida como causa
para a existência de demandas reprimidas e de conflitos que perduram no seio social sem
qualquer esperança de resolução. Conforme lembra Giannakos (2008, p. 17)

Os obstáculos que impedem o acesso da maioria da população à Justiça estão bem
definidos: deficiência de instrução, baixo índice de politização, estado de miséria
absoluta ou hipossuficiência econômica grave, mínimo poder de mobilização e
nenhuma organização. E, se esse problema se aguça no Nordeste, nem por isso
deixa de estar presente no Norte e no Centro do país, mesmo estando minimizado,
em parte, nos Estados do Extremo-Sul, embora presente, de forma ponderável, no
Estado de São Paulo, o mais importante e rico dos Estados do Brasil.

Como já se mencionou, a efetivação desta garantia de acesso à Justiça ficou a
cargo da Defensoria Pública, sendo concebida pela Constituição de 1988 como instituição
essencial à função jurisdicional do Estado, responsável pela orientação jurídica e defesa, em
todos os graus, dos necessitados139 (art. 134 da CF/88). A previsão de ser essencial à função
jurisdicional do Estado lhe coloca no cerne das resoluções dos conflitos e não lhe vincula ao
Poder Judiciário140, o que lhe atribui a tarefa de instrumentalizar a ligação entre os
138 A igualdade democrática efetiva-se na atuação da Defensoria Pública. A assistência jurídica àqueles que não
têm condições de pagar um advogado, rompe as barreiras impostas pela estrutura econômica. Ou, em outras
palavras, impede que a igualdade de todos perante a lei seja contaminada pelas desigualdades econômica e
social. Por outro lado, a prestação da assistência jurídica e integral aos que não possuem recursos é condição
básica para solução de controvérsias de forma pacífica. Desta forma, o papel das Defensorias é absolutamente
essencial para a realização de um Estado Democrático, assentando em princípios igualitários. (BRASIL.
Ministério da Justiça. Estudo diagnóstico das defensorias públicas. Brasília, 2004, p. 14.).
139 [···] Para uma visão mais apropriada do conceito de necessitado, devemos entender que a nossa carência
atual engloba todos os tipos de deficiências que se tornem um óbice para o acesso do indivíduo à Justiça. Numa
visão instrumentalista da Defensoria, sua atuação deve-se pautar de forma a garantir a justiça para qualquer um
que esteja em posição de inferioridade de uma relação jurídica, e, portanto, carecendo de auxílio para ver seus
direitos afirmados. Neste diapasão, serão considerados hipossuficientes, ao lado do que possui carência
econômica, a mulher vítima de discriminação ou de violência familiar, o idoso, a criança e o adolescente, o
consumidor etc., todos com direito à proteção por parte da instituição. (MARTINS, 2005, p. 28).
140 Como bem lembra Silvio Roberto de Mello apud Alvareza (2005, p. 150), “quando a Constituição da
República diz e a LC repete, que a Defensoria Pública é Instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
devemos entender, de acordo com a interpretação do douto Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que não é
essencial somente ao Poder Judiciário, uma vez que, segundo o renomado publicista, “o poder de provocação vai
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necessitados com o Estado e seus Órgãos, na busca de realização dos direitos de seus
assistidos, muito embora não esteja vinculada aos mecanismos judiciais de resolução de
conflitos e possa (deva) desenvolver junto à sociedade mecanismo de resolução de conflitos
extrajudiciais141. É essencial, ainda, ao desenvolver a educação em direitos e atuar preventiva
junto à sociedade e às instâncias formais, o que inclusive levou a Junkes (2004, p. 542-543)
ressaltar que

Essa essencialidade à justiça da Defensoria Pública, a exemplo das demais
instituições previstas naquele capítulo, deve ser entendida como em relação à Justiça
Social. No caso da Defensoria Pública, isso decorre do fato desta instituição
possibilitar a tutela jurisdicional a todos os cidadãos, sem qualquer discriminação
referente à fortuna. Além disso, a essencialidade da função da Defensoria Pública,
em relação à Justiça Social, liga-se ao fato da orientação jurídica por ela prestada
aos necessitados proporcionar: (a) a prevenção e a solução de litígios judiciais, e
com isto também a prevenção da violência e do aprofundamento dos conflitos; (b) o
conhecimento do Direito posto e a formação de uma cultura de confiança nas
instituições e no ordenamento jurídico como um todo.

É possível também considerar a burocratização processual e a demora nos
pronunciamentos judiciais como obstáculos ao acesso à Justiça, de maneira a ser incentivada a
adoção de outras técnicas e práticas de resolução dos conflitos que substitua a opção pela
judicialização de demandas, como forma de se assegurar a realização de direitos e, assim,
diminuir a litigiosidade existente, ainda mais na complexidade social hodierna, o que também
resvala na opção do Constituinte pela Defensoria Pública como instituição essencial à função
jurisdicional do Estado142.
muito além da postulação ao Judiciário”. E prossegue o emérito Procurador do Estado fluminense: “Estamos aqui
buscando definir a plenitude dos meios pelos quais os indivíduos, as entidades, enfim, todos os interessados
acobertados pela ordem jurídica podem alcançar a correção devida por parte de um órgão do Estado. Se esta
correção puder ser feita pela via administrativa, ou se através de uma medida parlamentar, ou a via que seja,
caberá a promoção do órgão próprio. A justiça aqui está no sentido de que o Estado tem que realizar este valor no
sentido mais amplo possível. A realização da justiça é uma finalidade do Estado. Só se pode entender justiça no
sentido amplo e não no sentido restrito, de órgão judiciário”.
141 Nesse sentido, a legislação nacional incentiva a solução de conflitos de forma extrajudicial e já prevê
mecanismos para se evitar a demanda judicial, como, por exemplo, a possibilidade de separação entre casais
diretamente em cartório (lei n. 11.441/2007) ou em conflitos patrimoniais, a eleição da arbitragem (lei n.
9.307/96) como mecanismo para dirimir a controvérsia.
142 Portanto, é notável que o benefício no Brasil não é somente limitado à assistência judiciária, uma vez que o
adjetivo composto – jurídico-legal – constante no texto da Carta Maior possui dupla finalidade: a) a assistência
transcende o Juízo, ou seja, é jurídica, efetivando-se onde estiver o Direito; b) a assistência é integral, não se
esgotando na parte, na unidade, mas visa a integrar as seções e facetas de um todo; tem por escopo coordenar os
diversos grupos sociais, desintegrados do conjunto de sua marginalização. A assistência jurídica, portanto, é todo
e qualquer auxílio jurídico prestado ao necessitado, principalmente no que diz respeito aos aconselhamentos
preventivos no intuito de excluir o conflito de interesses dos tribunais. Poderíamos chamá-lo de um serviço
consultivo ao carente de recursos. (GIANNAKOS, 2008, p. 43).
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Assim, a Defensoria Pública recebeu da Constituição incumbências relacionadas à
própria razão de ser do Estado brasileiro, à consecução da democracia e do Estado de Direito,
com missão que não se restringe a assegurar a igualdade de todos apenas formalmente e em
juízo. Caso fosse essa sua função, o Constituinte de 1988 teria lhe delegado apenas
atribuições de assistência judiciária. Ao atribuir assistência jurídica aos necessitados em todos
os graus, prescreveu caber-lhe a realização dos direitos relacionados aos hipossuficientes,
inclusive a busca de efetivação dos direitos que o Estado venha negando ao cidadão
despossuído. Ou seja, não bastasse a previsão formal igualitária de direitos, nem sempre
alcançável pelos menos aquinhoados, a Constituição de 1988 cuidou de delegar a
responsabilidade de realização destes direitos à instituição da Defensoria Pública. Como
consequência, há ruptura com o modelo de ordenamento jurídico que favorece
exclusivamente os detentores de poder econômico e/ou de melhor capacidade jurídica e
política, para estabelecer a possibilidade dos necessitados terem igualmente seus direitos
realizados.
Neste sentido, a defesa dos direitos humanos está assim intimamente atrelada à
Defensoria Pública diante de suas incumbências de defesa dos vulneráveis, minorias,
marginalizados e excluídos, cabendo-lhe a função de lutar por uma ordem jurídica mais justa
e diante da não realização dos direitos fundamentais manejar instrumentos jurídicos para
obrigar o Estado a concretizá-los. Também se curva às necessidades de efetivação dos direitos
fundamentais das vítimas de criminalidade e abuso de poder, não só concedendo-lhes
mecanismos de acesso à Justiça, como orientação jurídica ou representação judicial, mas com
a possibilidade de participar e intervir em outras instâncias para que sejam atendidas suas
expectativas, protegidas de novas violações e até preventivamente diante de ameaças aos seus
direitos e a sua integridade. De seu turno, a vítima de abuso de poder poderá contar com
instituição independente, sem vínculo com estruturas de poder capazes de lhe oferecer
estratégias para enfrentar o abuso a que foi ou está sendo submetida. A atuação da Defensoria
Pública pode ser inclusive uma opção à vítima para que não venha a buscar na própria
criminalidade a resolução para seu conflito, como vem ocorrendo nas comunidades mais
pobres em que as pessoas buscam em traficantes locais a proteção que deveria se concedida
pelo Estado. Contudo, como bem ressalta Sampaio Júnior (2008, p. 123),

[...] a primeira coisa a fazer é de fato instituir em todo o País uma Defensoria
Pública que atenda efetivamente a essas pessoas, permitindo que suas querelas não

160
sejam resolvidas por meios espúrios, ou melhor, sem solução e muitas vezes
demandando para atividades criminosas, o que emperra a Justiça do outro lado. Aí
talvez resida o exemplo mais claro da inefetividade das normas constitucionais, pois
esse direito fundamental é previsto expressamente e infelizmente a maioria
esmagadora da população não sabe o que é Justiça.

A Defensoria Pública representa o cidadão necessitado e hipossuficiente na
efetivação de seus direitos e garantias individuais, bem como enquanto membro da coletiva
em relação aos seus interesses difusos e frente ao Estado143. Tamanha amplitude de
representatividade enseja resistência no campo político, de instituições públicas e privadas,
classes econômicas e empresariais que sentem seus espaços e interesses ameaçados diante da
diminuição da possibilidade de manipulação dos necessitados e por enfrentarem maior grau
de exigência de concretização da cidadania prevista no Texto Constitucional.
Relembre-se, contudo, que a Constituição Federal de 1988 procurou assegurar
juridicamente condições para uma cidadania plena que ainda não foi alcançada diante da
herança histórica que legou ao Brasil uma sociedade injusta e desigual, em diferentes níveis
sociais e regionais, com a maioria da população inserida em ambiente de pobreza e sem
condições básicas de vida144. Apesar de formalmente, a Carta Política de 1988 assegura
direitos e garantias individuais ao lado de direitos sociais, a realidade brasileira demonstra a
distância entre o que ficou textualizado e a vida em que o brasileiro encontra-se imerso. Como
a Defensoria Pública se apresenta como instituição pública com capacidade e representação
jurídica dos desafortunados e vulneráveis, apta a exigir do Estado o cumprimento de suas
promessas, tem-se evidenciado que nem todos são simpáticos ao seu aparelhamento. Isto
talvez explique a ausência de Defensoria Pública em todos os Estados Membros no Brasil e a
143 A Defensoria Pública, nos termos propostos, também na organização funcional do poder, correlaciona-se
diretamente com o Princípio da Justiça Social, uma vez que se insere no quadro institucional brasileiro como um
organismo expressamente vinculado à promoção da Justiça Social. Ou seja, um organismo capaz de estabelecer a
mediação jurídica entre os necessitados e o poder público, com o que se propicia a descoberta e a concretização
dos direitos daqueles. Através dessa atuação, a Defensoria Pública é uma instituição que contribui para a
integração e a inclusão social do grupo de necessitados. Contribui para a inclusão social porque faz com que os
necessitados deixem de ficar à margem dos benefícios do sistema político-econômico. Contribui para a
integração social porque, conforme Carvalho, coordena os necessitados como grupo, a fim de que, a partir da
mesma convivência e dos mesmos anseios, encontrem caminhos para a superação dos seus percalços. Esse
vínculo grupal é captado do próprio artigo 134, da Constituição, que emprega o termo plural, “necessitados”, e
não singular, para se referir às pessoas que prescindam da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública.
Em razão disso é que, segundo Carvalho, a Defensoria Pública contribui para a restauração de uma verdadeira
brecha entre Estado e Sociedade. (JUNKES, 2004, p. 543).
144No Brasil, a preocupação com o efetivo atingimento de direitos pela parcela hipossuficiente das pessoas é
crucial para o alcance do bem-estar geral da sociedade, assumindo contornos preocupantes, na medida em que
vivemos num País de esmagadora prevalência quantitativa das camadas sociais mais pobres e desorganizadas.
(ALVAREZ, 2005, p. 127).
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falta de investimentos e de aparelhamento naqueles em que foi criada. Também explica a
ausência de implementação da autonomia financeira prevista no Texto Constitucional, posto
que com a possibilidade de apresentar sua previsão orçamentária e administrar os próprios
recursos, poderia haver seu fortalecimento, o aumento dos embates contra o Estado e
contrariar os interesses políticos de quem está no governo, que não raras vezes não coincide
com os interesses do cidadão e da cidadania nem desejam mudanças nas relações de
exploração já consolidadas. Corroborando com este pensamento, Amaral & Fiuza (2000, p.
53) afirmam que

Que o pobre nunca teve acesso à Justiça e que a Justiça é que tinha acesso ao pobre,
a ele chegando por intermédio de seus oficiais que portavam ora a ordem de
despejo, ora o mandado de prisão, não é novidade.
A novidade brasileira reside no fato de que a Constituição Federal de 1988 não
apenas previu um direito de acesso à Justiça pelos pobres, mas, inovando, criou a
Defensoria Pública como a instituição responsável pela proteção dos interesses dos
carentes. Apesar disso, a efetivação desses órgãos, no plano nacional, vem
encontrando obstáculos. Isso ocorre porque a elite brasileira não tolera que os
pobres discutam os seus direitos em igualdade de condições.

Contudo, como instituição vocacionada para defesa dos vulneráveis, entende-se
que seu fortalecimento perpassa mais pelo conhecimento da população sobre suas atribuições
e sua capacidade de ser instrumento de transformação social do que propriamente os
obstáculos políticos que ora se impõe, ainda mais que o povo pode inclusive realinhar suas
decisões políticas com aqueles realmente comprometidos com a justiça social, o que importa
no fornecimento de condições materiais necessárias para o pleno desenvolvimento de suas
atribuições.

4.4 Considerações sobre os Princípios, Garantias e Funções Institucionais
da Defensoria Pública

A Constituição Federal de 1988, ao assegurar que o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, inc.
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LXXIV) e ao atribuir à Defensoria Pública a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados (art. 134), não criou ressalvas em relação ao custeio público da referida
assistência e defesa. Neste sentido, é possível sustentar que os necessitados possuem direito a
orientação e educação jurídica; a consultoria e assistência judicial e extrajudicial; a ter acesso
a mecanismos alternativos de resolução de conflitos; além da defesa de interesses difusos e
coletivos, direitos que se apresentam fundamentais para que a pessoa alcance sua dignidade.
Acrescente-se a possibilidade de enfrentar o próprio Estado na busca pela justiça social e
igualdade material encartados no Texto constitucional.
Para que a Defensoria Pública não viesse a sofrer com ingerências políticas que
impedisse de atuar em favor dos necessitados, a própria Constituição Federal afastou a
possibilidade de hierarquização ou vinculação aos poderes constituídos, ao assegurar para a
Defensoria Pública autonomia funcional e financeira, inclusive com iniciativa de sua proposta
orçamentária, tudo como forma de assegurar que o acesso à Justiça realmente não passasse de
promessas. Não obstante, a realidade tem demonstrado que somente em algumas Defensorias
Públicas no país tal preceito foi efetivado. Ademais, a Defensoria Pública tem como princípios
institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, assegurando a
continuidade da defesa dos seus assistidos e uma atuação apenas vinculada aos preceitos jurídicos,
garantindo aos Defensores Públicos a liberdade de atuação conforme o melhor convencimento
jurídico.

A Defensoria Pública é uma instituição una, um todo orgânico e com a mesma
razão de ser, sofrendo apenas divisões de atribuições conforme o respectivo âmbito de atuação
junto aos entes federativos – (Defensoria Pública dos Estados e Defensoria Pública da União)
–, seguindo o modelo de jurisdição adotado pela Constituição Federal. Sua organicidade só é
possível em face da indivisibilidade da Instituição, e, como tal, permite a continuidade de suas
atividades mesmo quando a pessoa do Defensor Público é substituída. Também é instituição
funcionalmente independente, sendo-lhe atribuída autonomia para decidir suas políticas de
atuação, livre de qualquer influência dos poderes constituídos. Esta independência, contudo,
encontra limites na própria estrutura organizacional da Instituição e em seus preceitos
funcionais previstos em lei, de maneira que os limites de atuação estão previamente definidos
em sua Lei Orgânica e na Constituição.
Na prática isso garante ao Defensor Público uma atuação conforme sua convicção
e protegido de influências internas ou externas, apenas limitada aos deveres funcionais
estabelecidos em lei. Ressalte-se que a subordinação retiraria do Defensor Público a
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possibilidade de lutar em todas as instâncias pela defesa dos direitos dos vulneráveis, sendo,
portanto, uma garantia para seus assistidos.
Neste sentido, aos Defensores Públicos são asseguradas a independência funcional
no desempenho de suas atribuições, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e a
estabilidade145. Importante também observar que os Defensores Públicos são organizados em
carreira e o seu ingresso se dá mediante concurso público de provas e títulos, representando a
garantia de que serão selecionados profissionais com conhecimento suficiente para
representar os vulneráveis.
Todavia, a organização e as funções institucionais da Defensoria Pública foram
melhor delimitadas na Lei Complementar n. 80 de 12 de janeiro de 1994146, que também
estabeleceu normas gerais referente as Defensorias Públicas nos Estados, sem haver, contudo,
exaurido o espectro de sua atuação ou mesmo retirado a possibilidade das Constituições
Estaduais e outras Leis ordinárias acrescentar-lhes atribuições, como passou a ocorrer desde
então, mas sempre na garantia plena para a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados. Disto depreende-se que a Defensoria Pública é instituição que concede ao
cidadão necessitado equilíbrio e equivalência na instrumentalização processual, seja como
autor ou réu, além de no plano coletivo poder demandar em defesa de interesses difusos e
coletivos dos hipossuficientes. Não se pode esquecer a possibilidade de intermediar e fazer a
ligação entre os vulneráveis e o Estado, abrindo assim as portas do sistema formal de Justiça.
Através de nova redação, concedida pela Lei Complementar n. 132 de 07 de
outubro de 2009, reconheceu-se a importância da Defensoria Pública para o regime
democrático, além de ampliar suas incumbências em relação à promoção dos direitos
humanos.
E para evitar questionamentos sobre suas atribuições, a Lei Complementar n.
132/09 esclareceu caber-lhe: a) prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados,
em todos os graus; b) promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando
à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação,
arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos; c) promover a
difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico; d)
145 Art. 43 da Lei Complementar nº 80/1994.
146 A organização das defensorias se deu através da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que
também estabeleceu normas gerais das Defensorias Públicas nos Estados. Em consonância com essa lei, a
Defensoria Pública da União deve atuar junto à Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça
Militar; e a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública dos Estados devem atuar
perante a Justiça comum. (CHUEIRI, 2007, p. 300).
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prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas Carreiras de
apoio para o exercício de suas atribuições; e) exercer, mediante o recebimento dos autos com
vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos
administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou
extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa
de seus interesses; f) representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos
humanos, postulando perante seus órgãos; g) promover ação civil pública e todas as espécies
de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas
hipossuficientes; h) exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e
individuais homogêneos, e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º
da Constituição Federal; i) impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e
mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e
prerrogativas de seus órgãos de execução; j) promover a mais ampla defesa dos direitos
fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais,
econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela; l) exercer a defesa dos interesses individuais e
coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades
especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar, e de outros grupos sociais
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; m) acompanhar inquérito policial,
inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando
o preso não constituir advogado; n) patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
o) exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; p) atuar nos estabelecimentos
policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob
quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais; q) atuar
na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais,
discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o
acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas; r) atuar nos Juizados
Especiais; s) participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais
afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus
ramos; t) executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive
quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria
Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à
capacitação profissional de seus membros e servidores; u) convocar audiências públicas para
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discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais. (art. 4º)
Isto corresponde à atuação em defesa dos interesses do cidadão seja no âmbito
individual como no coletivo, judicial e extrajudicialmente, exercendo verdadeira função
política perante as instâncias estatais, governamentais e frente à sociedade, além da
assistência jurídica e judiciária que lhe é própria. Merece destaque a defesa dos direitos e
garantias individuais, assim como a defesa dos direitos humanos, o que coloca a Defensoria
Pública como instituição pública apta a se opor ao próprio Estado, que não raras vezes
continua a violar tais direitos. Neste sentido, pode e deve exigir que as violações de direitos
humanos sejam devidamente apuradas, repreendidas e punidas, como também pode
representar o país perante Órgãos Internacionais, solicitando providências diante de omissões
no combate a estas.
Neste sentido, diante do amplo campo de atuação, as Defensorias Públicas em
diversos Estados têm adotado a prática de atenderem seus assistidos através de núcleos
temáticos, oferecendo à população carente uma atuação especializada, marcada pela
reiteração de demandas, o que facilita a resolução coletiva em diversas situações, com a
possibilidade de maior incidência política e até mesmo diante de grandes grupos econômicos
para fins de efetivação dos direitos e garantias fundamentais. A Defensoria Pública do Ceará,
por exemplo, além da assistência judiciária, atua através de núcleos descentralizados onde
realiza orientação jurídica, mediações, conciliações e oferece orientação jurídica aos
necessitados. Diante de determinadas temáticas possui núcleos especializados de onde se
destaca o Núcleo Central de Atendimento (NCA), Núcleo de Defesa do Consumidor, Núcleo
da Infância e Juventude, Núcleo do Idoso e Portadores de Necessidades Especiais, Núcleo de
Atendimento ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência – NUAPP, Núcleo de Defesa da
Saúde – NUDESA, Núcleo de Habitação e Moradia, Núcleo de Direitos Humanos e Ações
Coletivas, Núcleo de Execuções Penais – NUDEP, Núcleo de Enfrentamento à Violência
contra Mulher – NUDEM, Núcleo de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude, Núcleo de
Contestação e Núcleos Descentralizados em bairros da capital147. Destaque-se, contudo, que
em comarcas do interior do Estado, a atuação da Defensoria Pública é concentrada na pessoa
do Defensor Público ocupante do respectivo cargo.
Como já se viu, esta atuação da Defensoria Pública, apesar de perpassar pela
defesa de direitos individuais, na realidade volta-se para a realização da cidadania e para o
alcance da igualdade de condições mínimas de vida entre os diversos níveis sociais, na defesa
147Informações extraídas do sítio www.defensoria.ce.gov.br
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de igual tratamento aos necessitados, afastando qualquer pretensão de se manter cidadãos de
segunda classe e resguardando o pilar da igualdade exigido pela democracia, além de buscar
atingir os objetivos do estado brasileiro estampados no art. 3º da C.F./88, de construir uma
sociedade livre, justa e solidária; de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; e de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isto permite sustentar que a
defesa da cidadania tem impacto direto na elevação dos índices de desenvolvimento humano
e, por consequência, diminuição da litigiosidade e da violência. Isto revela sua importância
para o alcance da justiça social e da paz.

4.5 Atuação da Defensoria Pública em Matéria Criminal

O ditame constitucional sobre a assistência jurídica integral delega à Defensoria
Pública o encargo de assistir os vulneráveis independentemente de sua posição na relação
jurídica processual, o que permite sua atuação, tanto na defesa dos direitos do acusado como
em relação aos direitos da vítima de criminalidade, muito embora não possa haver
representação de ambas as partes pelo mesmo representante jurídico. Neste aspecto, sua
importância está em conceder acesso à Justiça àquele que necessitar para realização de seus
direitos, nem que seja para o simples acompanhamento e esclarecimento de atos processuais e
mesmo sobre os direitos em conflitos.

4.5.1 Em defesa do Acusado

Apesar dos esforços para realização da cidadania, ainda perduram os efeitos da
desigualdade e marginalização social acumuladas durante a história da nação brasileira, o que
vem acompanhado de elevados índices de criminalidade. Embora se possa duvidar da relação
causal entre a pobreza e criminalidade, não se pode negar que a maioria das pessoas havidas
como inadequadas pelo sistema jurídico criminal e encarceradas por prática de crime, são
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pessoas oriundas de classes sociais menos abastadas, sem acesso e permanência no sistema de
ensino formal, de cor escura e que tiveram passado de vida marcado por discriminações e
ausência de mínimas condições de vida digna148.
Este cenário induz a sempre crescente atuação da Defensoria Pública na defesa de
acusados pela prática de crimes, ainda mais diante das garantias constitucionais da ampla
defesa, do contraditório (art. 5º, inc. LV)149 e da presunção da não culpabilidade. Por vezes
esta defesa, custeada pelo próprio Estado, é questionada pela sociedade que, imersa em altos
índices de violência e por influências midiáticas, passa a exigir um maior recrudescimento no
tratamento do criminoso, inclusive de diminuição de seus direitos fundamentais. Contudo,
pouco é evidenciado, por este senso comum, que o direito de defesa advém de conquistas
históricas e objetiva assegurar as liberdades individuais e refrear o ímpeto arbitrário,
persecutório e vingativo que possa existir, de modo que as limitações sobre as pessoas,
especialmente sobre suas liberdades, apenas ocorram de forma excepcional e após
transcorrido o devido processo legal, previamente estabelecido e capaz de oportunizar a ampla
e irrestrita defesa, um julgamento justo e uma pena proporcional à conduta do acusado. Tratase de garantia às liberdades individuais e para a própria sociedade. O que se proporciona é a
defesa do processo justo, adequado e, em caso de aplicação de pena, que a mesma seja
proporcional ao agravo praticado. Diante desta exigência de defesa da liberdade individual, a
Defensoria Pública exerce relevante função, ainda mais que a maioria da população
encarcerada enquadra-se na acepção dos necessitados de assistência jurídica e judiciária. É de
se ver ainda que a Defensoria Pública, diante de ações penais, atua mesmo quando o réu
possua condições econômicas para custear advogado, mas se fez revel, ou seja, quando
necessita de defesa.
De uma forma mais coletiva ou difusa, atua também para que o Estado respeite os
direitos dos infratores junto às prisões, penitenciárias, casas de internação e efetive a
148 A seletividade é uma marca histórica e indissociável do sistema penal. O ius puniendi, longe de sua
conformação contratual, tem sido exercido em função de interesse de grupos dominantes ou de Estado (se é que
ambos estão distantes). Dados do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária apontam que: 2/3 da
população carcerária são negros e mulatos; 76% são analfabetos ou semi-alfabetizados; 95% são absolutamente
pobres; 98% não têm condições de contratar um advogado e 72% dos processos criminais são por roubo e furto”.
(GRECO, 2006, pág. 156).
149 Na esfera penal localiza-se grande parte da atuação da Defensoria Pública, havendo estatísticas que chegam
a apontar que 90% (noventa por cento) dos processos são atendidos pela Instituição, o que não é de estranhar,
isso porque a grande massa acusada pertence às classes sociais menos favorecidas, pessoas desprovidas de
recursos para contratar um advogado. O Defensor Público deve também atuar junto aos estabelecimentos penais
e penitenciários, na defesa dos condenados e dos presos provisórios, garantindo a plena aplicação das normas
constitucionais e da Lei de Execução Penal, Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, com intuito de resguardar os
direitos e garantias individuais. (BARROSO & LIMA, 2007, p. 399).
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promessa de ressocialização social, sendo comum, por exemplo, o ajuizamento de ações
coletivas (ação civil pública150) com pedidos de interdição de estabelecimentos prisionais ou
de construção de novas unidades prisionais. Acrescente-se ainda sua participação em
conselhos deliberativos de políticas públicas relacionadas a estes a defesa dos direitos
humanos.
O nível social e econômico das pessoas alcançadas pelo sistema criminal e
penitenciário brasileiro sugere que elas não tiveram efetivamente oportunidade de romper
com a marginalização e desigualdades que vivenciaram, sendo, talvez, a Defensoria Pública
uma das últimas instâncias custeadas com dinheiro público que lutam pelo resgate de sua
cidadania ao assisti-las durante o cumprimento de sua pena, proporcionando inclusive a
realização de direitos não alcançados151.

4.5.2 Na Assistência Jurídica para Vítima de Criminalidade e Abuso de
Poder

Do outro lado, com direitos violados, encontra-se a vítima da criminalidade e
abuso de poder, que, como já se viu, foi colocada durante muito tempo em segundo plano na
relação que o Estado conserva frente ao acusado da prática de crime. É que desde a proibição
da vingança privada e da assunção pelo Estado da responsabilidade pela ordem pública, a
vítima de crime passou a exercer função secundária na perseguição criminal, sendo excluída
pelo Estado de qualquer participação na relação que instaura com o acusado, sendo-lhe
reservado espaço quase que exclusivamente na formação do conjunto probatório, mas sem lhe
atribuir participação nos processos decisórios, deixando ao seu encargo o restabelecimento de
seus direitos. Como já anteriormente assinalado por Fernandes (1995), a vítima, ao se deparar
com o sistema criminal, encontra ambiência que lhe provoca nova vitimização (vitimização
secundária), sendo, não raras vezes, tratada apenas como objeto de prova e elemento
circunstancial do crime, sem receber qualquer tratamento humanizado adequado à sua
vulnerabilidade, sem ser considerada em suas expectativas ou mesmo sem receber
informações adequadas sobre os encaminhamentos e providências jurídicas que existem à sua
150 A Lei 11.448, de 15 de janeiro de 2007, alterou o art. 5º da lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e introduziu a
legitimidade da Defensoria Pública em ajuizar ação civil pública.
151Por exemplo, não é raro existirem presos sem serem civilmente registrados.
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disposição.
Esta vítima, ao ser tratada como meio de prova, não recebe maior amparo nem
assistência jurídica e judicial adequada, não raras vezes sendo compelida a comparecer em
atos judiciais sem ter o mínimo conhecimento do que se trata ou mesmo informações sobre o
processo e sobre seus direitos. É compelida a comparecer até sem ter interesse na causa. As
recentes alterações dos ritos processuais brasileiros foram introduzidas com a finalidade de
humanizar a atuação estatal frente à vítima de criminalidade e minorar os efeitos da
vitimização, além de lhe proporcionar maior protagonismo diante da apuração criminal,
refletindo os anseios por acesso à Justiça, encabeçados pela Vitimologia. Entretanto, diante
das exigências formais dos procedimentos, dos mitos que envolvem a Justiça e da realidade
brasileira que aponta ser a maioria da população desconhecedora de seus direitos, e sem
condições econômicas para custear as despesas de uma assistência jurídica, além do próprio
estado de vulneração da vítima, tem-se que estas reformas, no âmbito legislativo, apenas
impulsionam a mudança de paradigma que se propõe, o que se apresenta insuficiente se todos
os envolvidos com o fenômeno da criminalidade não absorverem o significado deste despertar
de um novo tempo em relação aos direitos da vítima de criminalidade.
Observe-se que a concentração do poder punitivo no Estado e sua
responsabilidade pela segurança pública ensejaram a criação de serviços públicos e
instituições com finalidades específicas voltadas para perseguição penal, cuja finalidade
primordial está na manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal que, em regra, não
cuida do restabelecimento dos direitos da vítima ou de sua assistência jurídica e judiciária. No
Brasil, a atividade policial concentra-se na colheita de provas que comprovem a existência do
crime e que indiquem o autor do delito (art. 144, §4º da CF/88), enquanto ao Ministério
Público compete o impulsionamento da ação penal pública (art. 129, inc. I da C.F./88) em
desfavor do acusado, concentrando-se, assim, a repressão do crime no monopólio estatal152,
embora não sejam excluídos esforços da própria vítima para elucidação dos fatos. Pode-se
inclusive sustentar que a vítima pode participar da investigação criminal, indicando provas,
repassando informações, enfim, contribuindo para elucidação do crime, possuindo o direito de
obter análise do material levado ao conhecimento da autoridade pública. Nos crimes de ação
penal privada (crimes contra a honra, propriedade industrial, dano, dentre outros), fica a cargo
da vítima o ajuizamento da ação e, portanto, a apresentação dos elementos de provas sobre a
imputação que passa a produzir. Em muitas situações em que se vê vítima de autoridade
152 Saliente-se que a investigação criminal pode ser realizada por outras instâncias estatais conforme previsto na
própria Constituição Federal (art. 58, § 3º; art. 52, I e II; art. 129, I, III e VI; art. 144, caput; art. 5º, XXXV).
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pública e de abuso de poder, resta-lhe quase que exclusivamente provar tais fatos criminosos e
proteger-se de retaliações.
Não obstante tais previsões, não se pode asseverar que as vítimas tenham pleno
conhecimento de seus direitos e de suas possibilidades, ainda mais por ser reconhecido, como
lembra Rodrigues (2004), que a ausência de informações é um dos obstáculos ao acesso à
Justiça. Também não é incomum que venham ser 'revitimizadas' por agentes estatais da
própria segurança pública, que, assoberbados de serviço e sem recursos humanos e materiais,
anseiam logo ver-se livres de quem se apresenta em sofrimento, sem conceder-lhes mínimas
informações jurídicas e de atendimento interdisciplinar. Esta realidade brasileira fez com que
Fernandes (1995) propusesse que a vítima fosse informada sobre a instauração, o andamento e
o encerramento das investigações, e que, em situações mais graves, fosse inserida em
programas especiais de proteção.
Embora possa participar de apurações e investigações criminais, o sistema
acusatório adotado pela Constituição Federal não prevê especificamente assistência jurídica às
vítimas de criminalidade, muito embora nas disposições gerais do Texto Constitucional exista
a previsão de que 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 auto do ilícito (art. 245).
Na perspectiva do dever de proteção estatal e de revalorização dos direitos da
vítima no cenário mundial, o legislador pátrio implementou reformas processuais através da
Lei do Juizado Especial Cível e Criminal (Lei n. 9.099/95) e pela Lei de Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei n. 11.340/06), que assegurassem textualmente
assistência jurídica às vítimas de criminalidade. Mas foi a Lei Complementar n. 132/2009 que
dirimiu de vez qualquer dúvida sobre a atuação da Defensoria Pública diante da vítima ao lhe
atribuir a defesa dos direitos fundamentais em todas as instâncias e mais especificamente ao
prever sua atuação na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura,
abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando
o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas, além de prescrever sua
atuação nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes,
visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus
direitos e garantias fundamentais. Ou seja, sua atuação volta-se a assistir tanto as vítimas de
criminalidade como de abuso de poder.
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Conforme se viu anteriormente, todas as alterações introduzidas na legislação
processual pressupõe que as vítimas tenham informações de seus direitos, dos mecanismos
postos à sua disposição e sejam diretamente assistidas por profissionais habilitados, o que lhes
exige ultrapassar os obstáculos que lhes impede de ter assistência jurídica e judiciária integral.
Assim, diante do cenário de vulneração ocasionado pela criminalidade, cabe à Defensoria
Pública se fazer presente também para prestar assistência às suas vítimas. E mais, cabe-lhe
promover ações para promoção dos direitos humanos, através da aproximação da comunidade
carente e de grupos vulneráveis, assistindo-lhes para uma organização mais conjunta, na
promoção da educação em direitos e na busca por resolução de extrajudicial de conflitos,
efetivando assim sua missão constitucional na promoção da justiça social e da paz. Esta
assistência inclusive poderá contribuir para mudar o cenário da vitimização, diminuir os
índices de desalentados pela Justiça e aumentar a credibilidade da polícia e da própria Justiça,
especialmente diante daquelas vítimas que colaboram para os altos índices de subnotificação
às instâncias formais, que por se verem desestimuladas e descrentes com o sistema de justiça
criminal permanecem na passividade. Como lembra Zauberman (2008, p. 186-187),

A visão convencional do Estado pode ter sido provavelmente diminuída pela
ambiguidade das relações com as vítimas: o processo penal é alimentado, em grande
medida, pela propensão à notificação por parte dos cidadãos, e um sistema de justiça
criminal ao qual eles pararam de recorrer perde sua legitimidade. O que torna o
direito criminal legítimo é a punição do homicídio e do roubo, e não a punição de
agressões à segurança do Estado; é a segurança dos cidadãos, não a tranquilidade da
estrutura do poder. Isso significa que a justiça deve, em grande medida, parar de se
comportar como os muros defensores da cidade e vestir o uniforme de provedores de
serviços para o que agora, na realidade, pode ser considerado um público bastante
“desencantado”, um público para o qual o sistema de justiça não é mais sagrado, mas
detém, simplesmente, a função de lidar com alguns problemas mundiais.

De outro lado, não se pode separar do fenômeno da criminalidade as vítimas de
abuso de poder, consideradas para o direito brasileiro como vítimas de abuso de autoridade. A
inexpressividade das sanções penais da Lei n. 4.898/65 não deve ser razão para que a vítima
deste abuso deixe de postular proteção aos seus direitos fundamentais, ainda mais que existem
outros mecanismos para punição do agente e reparação para vítima. Neste sentido, a
organização Administrativa do Estado brasileiro admite sanções disciplinares aos agentes
faltosos, inclusive com pena de demissão, assim como a responsabilidade objetiva do próprio
Estado em torno da reparação dos seus danos. Não obstante, este crime, quando praticado por
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agente público, tem outros contornos que vão exigir de sua vítima assistência suficiente para
enfrentar seu agressor que, via de regra, utiliza do poder público certo de sua impunidade,
amparado por garantias difíceis de serem revertidas.
É de se presumir que a autoridade pública tenha conhecimento dos limites de seus
poderes, atribuições e dos mecanismos estatais, inclusive daqueles que escamoteiam seus atos
abusivos, ainda mais que estes, em regra, ocorrem às escondidas ou com a conivência de
outros agentes públicos. O agente público que excede e abusa de sua autoridade assume o
risco da prática ilegal na certeza de sua impunidade, posto encontrar-se favorecido pelas
dificuldades de comprovação de seus atos e até mesmo de sancionamento de sua conduta. E
isto ocorre também em razão das dificuldades enfrentadas pela vítima em ter acesso à Justiça,
em conhecer de seus direitos e dos mecanismos postos à sua disposição, além das dificuldades
em comprovar as violações sofridas. Conforme já visto, os limites entre a conduta legítima e o
abuso de autoridade, por vezes, são tênues, o que exige análise das situações em concreto.
Neste contexto, chama atenção os abusos praticados por agentes policiais que têm
permanecido sem a devida apuração e punição. Por sinal, Piovesan (2010) chama atenção que
cerca de cinquenta por cento de denúncias contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos
Humanos se reportam à violência policial e à omissão do Estado brasileiro em adotar
providências sobre esta. As pesquisas sobre este tipo de violência revelam que o perfil de suas
vítimas é o mesmo das pessoas que ocupam as camadas sociais excluídas e marginalizadas,
carentes de serviços públicos e de cidadania. Neste sentido são as lições de Pinheiro (1997, p.
44-45), ao afirmar que

Ao mesmo tempo em que foram eliminadas as violações mais fortes contra os
direitos humanos cometidos pelos regimes militares, os governos civis recém-eleitos
não tiveram êxito em proteger os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Como
conseqüência, permanece precário o regime da lei em muitos países latinoamericanos. No Brasil, assim como em outros lugares, as vítimas não são mais
militantes políticos, muitos deles pessoas educadas da classe média, cuja oposição
ao regime militar fez com que fossem assassinados ou brutalmente torturados. Hoje
em dia, o principal alvo da arbitrariedade policial são os mais vulneráveis e
indefesos da sociedade brasileira: o pobre, o trabalhador rural e sindicalistas, grupos
minoritários, crianças e adolescentes abandonados, muitos vivendo nas ruas. Muita
dessa violência é alimentada por uma discriminação enraizada na sociedade contra
os pobres e as minorias raciais, que são em sua maioria vítimas de homicídio. A
prisão arbitrária e a tortura são práticas policiais muito comuns. Os assassinatos
extrajudiciais são chocantemente comuns, inclusive o assassinato de meninos de rua
por policiais fora de serviço e a repressão aos trabalhadores rurais em luta por terra e
por direitos trabalhistas no Nordeste. O denominador comum de todos esses casos é
a impunidade. O fracasso da não aplicação da lei não só afeta a igualdade dos
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cidadãos perante a lei como também cria dificuldades para o governo reforçar a sua
legitimidade. Apenas alimenta o círculo de violência sancionada oficialmente. O
Brasil, a exemplo de outros países latino-americanos, é uma sociedade que se baseia
na exclusão, uma democracia sem cidadania. O impacto da globalização, acoplado à
crise provocada pelo ajuste econômico, separa o rico do pobre como se fossem, diz
Hector Castillo Berthier, água e óleo. Os países com grandes desigualdades – altas
taxas de concentração de renda – tendem a ter maiores índices criminais e de
violações de direitos humanos. O Brasil é um exemplo chocante nesse aspecto, pois
é um país com uma das piores distribuições de renda do planeta. Os mais afetados
por essa violência arbitrária são os desempregados e os marginalizados do sistema
educacional, quer sejam por serem vítimas da violência policial ou de crimes
comuns contra a vida ou a propriedade. Em nosso país, as maiores vítimas são
aqueles cujas rendas familiares estão abaixo da linha de pobreza. Os autores de
crimes violentos, como os homicídios, são, em geral, do mesmo estrado social de
suas vítimas, e vizinhanças pobres são os lugares mais comuns para que esses crimes
possam acontecer. De fato, em muitas das metrópoles latino-americanas há uma
estreita correlação entre vizinhança pobre e mortes por causa violenta, assim como
entre condições de vida, violência e taxas de mortalidade.

E continua mais à frente,

Em muitas nações latino-americanas, o pobre vê o sistema jurídico como um
instrumento de opressão a serviço dos ricos e poderosos. O sistema jurídico é
desacreditado pela sua ineficiência e falta de autonomia. O sistema legal é deficiente
em vários aspectos: os recursos materiais são escassos, os procedimentos judiciais
são excessivamente formalísticos, os juízes não são suficientemente treinados, e há
poucos juízes para muitos casos. E, além do mais, muitos juízes são impotentes para
lidar com os casos do crime organizado, e alguns até têm ligações com o tráfico de
drogas. (PINHEIRO, 1997, p. 48).

O recente Relatório153 denominado “O Estado dos Direitos Humanos no Mundo”
elaborado pela Anistia Internacional, Organização Não Governamental que monitora
violações contra os direitos humanos no mundo, foi apontado que no Brasil as autoridades
públicas usam de força excessiva no combate ao crime, o que ocasiona uma elevação na
vitimização com a morte de milhares de pessoas. Assim também se registrou a prática de atos
de tortura ocasionados por policiais, tanto em suas abordagens como em relação às pessoas
encarceradas, que além de estarem em condições sub-humanas, em celas com pouco espaço,
153A incidência de crimes violentos permaneceu alta. Muitas vezes, a resposta das autoridades envolveu força
excessiva e torturas. Jovens negros ainda constituíam uma parte desproporcional das vítimas de homicídio.
Houve denúncias de torturas e maus tratos no sistema carcerário, que se caracterizou por condições cruéis,
desumanas e degradantes. Trabalhadores rurais, povos indígenas e comunidades quilombolas (descendentes de
escravos fugitivos) sofreram intimidações e ataques. Remoções forçadas em áreas rurais e urbanas continuaram
sendo motivo de grave preocupação. O Estado dos Direitos Humanos no Mundo. Relatório divulgado em
22/05/2013 pela Anistia Internacional, Organização Não Governamental de Defesa dos Direitos Humanos,
Disponível em <http://amnesty.org/pt-br/region/brazil/report-2013>, acessado em 24/05/2013.
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superlotadas, inseguras, fétidas e insalubres, seriam vítimas de sevícias e torturas praticadas
por agentes prisionais e pelos próprios detentos.
Os agentes envolvidos com a segurança pública, por encontrarem-se envolvidos
na manutenção da ordem pública e ter contato direto com a população, possuem a constante
possibilidade de praticar abusos e desmandos, o que aumenta a possibilidade de
vitimização154. Estudos e pesquisas empíricas apontam que, na maioria dos países da América
Latina e também no Brasil, persistem os maus tratos praticados por policiais, assim como da
violência policial na abordagem e tratamento da população mais carente. Cruz (2009), Fraga
(2006), Costa (2004), Noronha & Machado (2002) e Cardia (1997) apontam como causas
desta violência policial, a herança da época do regime autoritário155, a militarização das
polícias, a orientação governamental no uso da violência, a ausência sobre consciência de
cidadania, a aceitação da violência como mecanismo de resolução dos conflitos, a ausência de
profissionalismo e de investimentos técnicos, a falta de participação e controle social, além da
impunidade156 da ação policial.
Conforme Oliveira (2010), a inexistência de pesquisas empíricas constantes e
específicas sobre ações policiais, obsta o mapeamento dos excessos e abusos, o que ocasiona
a dificuldade de regulação, amplia a corrupção e impede a compreensão do fenômeno e a
elaboração de propostas de resolução, muito embora se acredite que a simples regulação não
resultará obrigatoriamente com o fim ou a diminuição dos excessos e abusos apontados, ainda
mais que diante da regulação há possibilidade de ampla margem de manobras no cotidiano
das ruas.
154 O próprio Código de Processo Penal brasileiro autoriza o uso da força indispensável caso haja resistência
ou tentativa de fuga (art. 284), enquanto o Código Penal brasileiro assegura a excludente de ilicitude através da
previsão do estrito cumprimento do dever legal (art. 23 do CP). Inclusive inúmeros casos de agressões e mortes
deixam de ser investigadas sob a justificativa de se tratarem 'autos de resistência' em que a vítima seria a culpada
pela agressão.
155 No Brasil e em muitas democracias recentes da América Latina, o Estado mostrou-se incapaz – ou mesmo
sem vontade – de punir as práticas criminosas dos agentes do estado. O problema é que instalar um governo civil
eleito democraticamente não necessariamente significa que as instituições do Estado irão operar
democraticamente. Guilherme O'Donnel refere-se a essa passagem como a “primeira transição” – sair de um
regime autoritário para um governo eleito – e a “segunda transição” como a institucionalização das práticas
democráticas em todos os níveis do Estado. Em muitos países pós-ditaduras que não têm uma longa tradição
democrática, a “segunda transição” ficou imobilizada por inúmeros legados do passado autoritário. (PINHEIRO,
1997, p. 47).
156 O crescimento da violência policial vem sendo associado ainda à ineficiência do aparelho policial, à
ineficiência do Judiciário e à impunidade dentro das corporações de ofício. Essa impunidade e ineficiência do
sistema criminal são motivadoras e incentivadoras das ações truculentas e ilegais dos grupos privados e dos
órgãos de segurança. Alguns policiais (civis e militares), devido ao baixo controle, consideram-se acima da lei e
acreditam que a solução para a violência e a criminalidade está na ação truculenta das forças policiais. Esses
policiais contam ainda com o apoio de parte da população e com a possibilidade de não serem denunciados,
julgados e punidos exemplarmente por suas atitudes violentas e arbitrárias. (COSTA, 2004, p. 113).

175
Machado & Noronha (2002) apontam a ligação entre a violência oficial, entendida
como a praticada pela polícia e pela ausência de seu controle, com a violência estrutural,
marcada pelas desigualdades socio-raciais, ao sustentar que esta contribui para que aquela
gere agressão interpessoal, produzindo vitimizações e insegurança que reproduzem a
intolerância e mais violência policial. Assim, a ausência de controle sobre a violência e
criminalidade alimentam o desenvolvimento e apoio a comportamentos autoritários, com
apoio aos excessos e abusos praticados pela polícia em nome do combate ao crime.
Oliveira (2011) chama atenção que o policial nutre um sentimento de dever de
pacificação e de manutenção da ordem frente à sociedade, e por estarem diretamente expostos
ao risco de morte, passam a aceitar naturalmente a prática violenta, reforçando o código de
conduta que reprova a cautela policial no lugar do uso da força. Acrescenta que o policial não
se enxerga como instrumento de governo e pessoaliza atitudes dos civis que possam ser
entendidas como desobediência à sua autoridade. Sustenta ainda que o policial, quando está
nas ruas, atua isoladamente, distante da possibilidade de correição, e que sua atuação
encontra-se condicionada à sua consciência e formação pessoal.
A polícia termina sendo a instância estatal mais próxima e de maior contato da
população carente, o que aumenta a possibilidade do poder policial ser utilizado
abusivamente. Esta circunstância é agravada pela ausência de conhecimento da população
carente sobre seus direitos e pelos próprios obstáculos de acesso à justiça. A hipossuficiência
econômica, a marginalização social, a ausência de serviços públicos e assistência estatal,
também expõe a população à submissão quase que exclusiva dos órgãos de controle da
segurança pública. Por sinal, esta proximidade também produz a antipatia da população frente
à polícia.
A vitimização pelos abusos de agentes estatais é potencializada diante da
submissão da pessoa ao sistema criminal, quando então sua liberdade encontra-se legalmente
cerceada e suas manifestações ou insurgências contra tais abusos são desacreditadas por sua
situação de pessoa envolvida na criminalidade. As prisões, penitenciárias e casas de
internação se apresentam como locais fechados e 'totalitários', distantes de qualquer controle
social. Ressalta Fraga (2006) que o sistema prisional passa a ser (é) o lugar propício para
socialização da pessoa junto à criminalidade e à submissão a toda sorte de maus tratos e
violências praticadas, tanto por agentes estatais como por outros presos. A ausência das
condições físicas e a aglomeração de reincidentes, de autores de diversos crimes, diferentes
idades, etnias e origens, favorecem a prevalência de uma ordem de regras paralela ao
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regramento oficial, que com este mantém relações de troca diante do interesse estatal do
controle da ordem interna e institucional. Para tanto, o abuso praticado por agentes estatais e
pelos próprios presos dividem o cotidiano institucional, em que de um lado se mantém a
ordem institucional desejada ou o seu controle, e de outro se possibilita a prática interna de
crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas e outros objetos. Este tráfico de drogas
funciona a favor do sistema penal que o utiliza para manter seu controle dentro do presídio
através da permissão que concede ao traficante ou facção criminal de maior
representatividade. E isto é acompanhado pela demarcação interna da divisão de poder,
estando o detento submetido às regras do tráfico e à violência dos agentes estatais, inclusive
impossibilitado de socorrer-se de outras instâncias externas por falta de proteção e por
encontrar-se na iminência constante de risco de morte caso venha a delatar a tortura, maus
tratos e demais violências ocorridas internamente.
Esta realidade também se encontra presente nas casas de internação destinada à
adolescente em conflitos com a lei, onde a repressão e a disciplina devem ser mantidas
independentemente dos mecanismos utilizados para seu alcance 157. A realidade e denúncias
televisivas têm demonstrado que as atividades destas casas de internação não são voltadas
para a mudança de comportamentos frente à opção existente e dada através da criminalidade.
A vitimização produzida através do aparato estatal qualifica e agrava a situação da
vítima que passa a ter o ônus de reverter a presunção de legitimidade e veracidade próprios
dos atos praticados por agentes públicos, além de ter de enfrentar o corporativismo
institucional. A existência de prerrogativas inerentes à atividade pública que concedem aos
atos praticados pelos agentes públicos, a presunção de legitimidade e de veracidade, impõe
àquele que sofre violações em seus direitos, o ônus de demonstrar o excesso e o abuso de
autoridade. A carga probatória, portanto, recai sobre a vítima que, em inúmeras situações,
permanecerá inerte diante da ausência de conhecimento de seus direitos e dos limites de
atuação do agente público, dos mecanismos de acesso aos órgãos correcionais e da própria
Justiça, e mesmo em face dos riscos e ameaças de represálias e de morte. Caso a vítima esteja
inserida em ambiente de marginalização e mesmo inserida no sistema criminal e
penitenciário, a credibilidade de sua delação é reduzida a quase situação de inexistência, e o
risco de retaliações e de morte se aproxima de sua realidade.
Diante de tais fatores, percebe-se que a regulamentação da atividade policial e a
157 A sistemática da humilhação é parte, sabe-se, da estratégia de manter os presos sob controle e submeter seu
corpo a uma determinada forma de disciplina. […] a sistemática de espancamento, como forma de controle e
disciplinamento, deixa marcas indeléveis. (FRAGA, 2006, p.77).
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previsão de sanções por si só são insuficientes para reverter o cenário de violência praticado
por agentes estatais envolvidos na segurança pública. Além de aprimoramento do controle
interno e do controle externo, aponta-se a necessidade da constante e permanente capacitação
e acompanhamento da atividade policial. As instituições envolvidas na segurança pública
devem ser solidariamente responsabilizadas com o autor desta violência. De outro lado, a
sociedade precisa amadurecer sobre a necessidade de proteção dos direitos fundamentais,
mesmo para aquelas pessoas que praticaram algum ato desumano ou que estão envolvidas
com o crime, e assim deslegitimar o uso da força arbitrária pela polícia. Ao sistema de Justiça
exige-se uma ruptura com a conivência do uso da força como instrumento natural de
satisfação do sistema criminal158. Neste contexto, há necessidade de rever e ampliar os
mecanismos dispostos às vítimas do crime de abuso de autoridade.
A impunidade e mesmo a falta de investigação apropriada continua a legitimar os
homicídios, agressões físicas e ameaças praticados por policiais, que continuam a registrar e a
justificar159 seus atos como “autos da resistência” ou “resistência seguida de morte”160. Assim
também a presença de milícias formadas por policiais nas grandes capitais continuam sem
apuração e sem combate efetivo.
Este cenário demanda maior promoção da educação em direitos e conscientização
sobre os direitos fundamentais, maior e constante capacitação técnica das autoridades públicas
e agentes policiais, a existência de órgãos de controle disciplinar independentes, maior acesso
às instituições do Sistema de Justiça e aos mecanismos de proteção para as vítimas, além de
maior transparência e participação da sociedade no disciplinamento dos agentes públicos.
Falta combater o déficit de justiça, conforme apontado pela Anistia Internacional em seu
último relatório sobre criminalidade no país.

158 O sistema criminal necessita dos meios pouco ortodoxos empregados, às vezes, pelos policiais na detenção
do infrator e na apuração dos fatos (por exemplo, sem a suspeição do guarda, que pode ferir os direitos civis e a
dignidade humana, os ofensores só seriam detidos em atos visíveis de flagrante delito, ou seja, muitos
delinquentes que respondem a processos ou que estão na cadeia não teriam sido apanhados; sem esquecer os
métodos de obtenção de provas e de confissões que servirão de guia aos magistrados em sua apreciação do
processo, procedimentos que nem sempre seguem às boas regras do direito, mas que esclarecem os fatos). Os
juízes sabem disso, reconhecem em silêncio essa necessidade e, exatamente por isso, preferem manter-se distante
da polícia, a fim de assegurar a imagem imaculada do judiciário dentro de um sistema que está longe de ser
virtuoso. (Oliveira, 2010, p. 161-162).
159 Esses mecanismos de justificação da conduta ilegal podem ser denominados de técnicas de neutralização, ou
seja, racionalizações que negam a existência da vítima e da agressão ao olhar a outra pessoa como alguém que
merece a injúria aplicada e, por conseguinte, absolvem da pena aquele que inflige o dano. (Oliveira, 2010, p.
149)
160 Conforme relatório elaborado pela Anistia Internacional, Organização Não Governamental, denominado “O
Estado dos Direitos Humanos no Mundo”, disponível em <http://amnesty.org/pt-br/region/brazil/report-2013>,
acessado em 24/05/2013.
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A exigência para vítima apresentar as provas do abuso sofrido exige esforço que,
em muitas situações, não terá como satisfazer, além de não possuir maiores garantias de
proteção pessoal e familiar diante de ameaças e do temor que a autoridade abusadora poderá
promover. De outro lado, as instâncias responsáveis pela fiscalização do exercício do poder e
da conduta da autoridade se quedam a apurar fatos que estejam acompanhados de provas
indiciárias, não se visualizando atividades preventivas ou mecanismos que facilitem o acesso
às suas vítimas, especialmente as hipossuficientes. Saliente-se que apesar da existência desta
legislação federal sobre o abuso de autoridade, cabe a cada ente político organizar em sua
estrutura administrativa os seus órgãos de fiscalização, o que facilita a proteção do abusador,
embora existam instituições que também possam promover este controle, como, por exemplo,
o Ministério Público161.
Na persistência desta sistemática, urge maior compromisso dos demais agentes
públicos em contribuir com a apuração do abuso de autoridade, seja denunciando sua
existência, seja contribuindo para que a vítima tenha acesso a meios de provas sobre a
existência do abuso. O médico, por exemplo, responsável pelo exame de corpo de delito de
pessoa presa, logo após sua prisão, ou que atenda pessoa encarcerada, deverá atestar em seu
laudo a presença de lesões físicas e/ ou psíquicas que se apresente, relacionadas com a prisão,
assim como ouvir o detento e registrar todos os elementos que apontem para a existência de
práticas abusivas, sem se intimidar com a presença dos policiais que estão conduzindo o preso
e que provavelmente sejam os autores destas lesões. Assim também quando ocorrer morte,
quando então o médico legista deverá detalhar sua perícia, o que pressupõe maior
independência e garantias a este profissional.
De outro lado, a tecnologia poderá auxiliar na prevenção do abuso de autoridade
ao tornar cada vez mais impessoal o trato com a coisa pública e com o utente do serviço
público, como, por exemplo, com a realização do registro de interrogatório em delegacias de
polícia, através de gravações áudio visuais ou mesmo com instalação de equipamentos de
registros de imagens junto às viaturas policiais, o que serviria para inibir condutas abusivas.
Também se pode facilitar a possibilidade de representações através de ouvidorias
independentes ou mesmo via internet, com garantias de anonimato. Os entes políticos e os
órgãos públicos devem possuir ouvidorias independentes e instâncias para o recebimento de
161 Oliveira (2010, p 161) relata em sua pesquisa empírica a concepção de um policial entrevistado sobre a
fiscalização do Ministério Público sobre a polícia e revela que, para o entrevistado, o órgão fiscalizador não atua
efetivamente na fiscalização por nutrir o temor de agir muito próximo da polícia e assim poder contaminar-se,
posto que a polícia adota métodos de duvidosa legalidade e moralidade, sem os quais o sistema penal não
funcionaria.
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denúncias anônimas, com a apuração preliminar dos fatos narrados e, mesmo que não sejam
comprovados, adotar providências para averiguações sobre a existência de padrão de conduta
reiterada que demonstre a prática contumaz do abuso de autoridade.
Este cenário aponta, dentre outras medidas, para a ampliação de mecanismos de
acesso à Justiça e uma atuação institucional da Defensoria Pública junto aos Órgãos de
Segurança Pública e do próprio sistema prisional. Neste aspecto, cresce a importância de sua
atuação junto aos Conselhos162 Penitenciários, Secretarias de Justiça e de Segurança Pública.
No atendimento individual, ao atuar junto aos presos e demais acusados, cabe ao Defensor
Público estar atento a violações de direitos humanos e adotar providências para reverter a
vitimização que lhe for apresentada, inclusive atuando junto aos Órgãos Correcionais através
de peticionamentos ou acompanhando a apuração. Cabe-lhe ainda vistoriar estabelecimentos
prisionais com frequência e sem comunicações prévias, de maneira a gerar inibições aos
agentes violadores dos direitos humanos. A Defensoria Pública, por exemplo, poderá
viabilizar judicialmente a proteção específica de pessoa torturada ou providências para
exames médicos e perícias para apuração da prática de tortura. Daí exsurgir atribuições no
monitoramento do sistema penitenciário inclusive sobre suas condições de salubridade e
respeito aos direitos fundamentais da pessoa presa ao lado da atuação individual que evite
vitimizações produzidas pelo Estado.
Sozinha certamente não alcançará resultados que revertam o cenário de violência
anunciado, mas aliada aos demais Órgãos de defesa dos direitos humanos poderá contribuir
significativamente para sua proteção e realização. Contudo, esta previsão legal de atuação da
Defensoria Pública, por si só, talvez não seja suficiente para modificar as práticas que foram
se consolidando ao longo dos anos e, em especial, durante o Regime de Exceção que o país
atravessou, necessitando-se avançar nas apurações e na aplicação de punições aos infratores,
romper-se com o ciclo de conivência alimentado no serviço público e em organizações com
modelos corporativistas, ampliar os mecanismos independentes para apuração de denúncias
anônimas e mecanismos de proteção aos delatores, mesmo que criminosos, além de ampliar a
proteção dos próprios defensores de direitos humanos.
162 Outra forma importante de atuação extrajudicial da Defensoria Pública vem a ser a defesa dos interesses dos
hipossuficientes no âmbito administrativo. Nessa área, é importante a atuação da Instituição nos Conselhos
Estaduais e Municipais de Defesa da Criança e do Adolescente, nos Órgãos de Proteção ao Consumidor, do Meio
Ambiente e dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Mulher. O defensor, nesse campo, deve atuar sempre na
fiscalização das diversas instituições, públicas ou privadas, zelando pela garantia dos direitos previstos em lei e
pela coibição de abusos e fraudes perpetrados contra os seus assistidos. [···] Além dessa defesa dos necessitados
de forma abstrata, que ocorre nos conselhos e associações de fiscalização e regulamentação, caberá à Defensoria
atuar “pro-ativamente” na via administrativa, com o objetivo de tentar assegurar os direitos de seus assistidos,
fugindo assim da solução contenciosa. (MARTINS, 2005, p. 30).
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Considerações Finais

A aclamação de direitos humanos na ordem internacional e a incorporação de
direitos fundamentais nas Constituições de diversos países ainda não foram suficientes para
realmente proteger a vida e a integridade das pessoas. Após a violação de tais direitos também
não se apresenta resolvido como se deve proceder o resgate da dignidade violada. Esta
situação se torna mais factível com o fenômeno da criminalidade, especialmente em relação
às suas vítimas, tanto as diretas como as indiretas, que durante muito tempo foram esquecidas
no cenário mundial e tratadas apenas em conformidade com os interesses próprios da
perseguição penal estatal, como se não tivesse dignidade a ser preservada e fosse estranha ao
conflito criminal.
Contudo, os direitos humanos e os direitos fundamentais revelam, além de sua
dimensão subjetiva, uma dimensão objetiva que obriga ao Estado proteger as pessoas contra
vulnerações de seus direitos fundamentais, mesmo que esta ameaça ou lesão seja originária de
terceiros. Isto importa que todas as esferas de poder estatal devem pautar suas decisões e suas
escolhas para realização dos direitos fundamentais, sob pena de não atenderem o princípio da
dignidade da pessoa humana. Também compreende a previsão de mecanismos hábeis para
prevenir e proteger as vítimas de criminalidade e abuso de poder, inclusive para lhe conceder
acesso à Justiça.
A revisão histórica dos espaços ocupados pela vítima de ofensas e agressões
revela a existência de três momentos distintos, conforme o grau de seu protagonismo. Em
uma primeira fase, identificada como a época em que prevalecia a vingança privada ilimitada,
verifica-se sua intensa participação na resolução dos conflitos; em seguida, diante dos riscos à
sobrevivência e à segurança coletiva, há redução de seu protagonismo e participação nos
processos decisórios do conflito instaurado, para adoção de uma retribuição ao agressor
mediante a proporcionalidade da agressão. Caminhou-se para uma resposta à agressão mais
moderada e conforme os interesses de manutenção do convívio pacífico, até sua total exclusão
e esquecimento diante do conflito criminal, momento em que foi expropriada pelo Estado de
qualquer participação na resolução do conflito instaurado. Com o nascimento de novas
concepções sobre a proteção dos direitos humanos e a necessidade de realização da dignidade
humana, rompeu-se com os paradigmas existentes e inaugurou-se nova fase em que a vítima
de criminalidade passa a ser considerada e a ter maior participação efetiva diante do
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fenômeno da criminalidade.
Neste novo contexto, diante dos prejuízos e insegurança ocasionada pela
criminalidade, o Conselho Econômico e Social da ONU promoveu diversos congressos
internacionais sobre prevenção do delito e justiça penal, que culminou por revelar a
necessidade de tratamento e atenção às vítimas da criminalidade. Foi então aprovada,
inclusive com voto favorável do Brasil, a Resolução n. 40/34 da Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas, contendo a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça
relativos às Vítimas de Criminalidade e Abuso de Poder, dentre outros documentos
internacionais de proteção e defesa às vítimas.
Esta Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às Vítimas de
Criminalidade e Abuso de Poder trouxe a definição sobre quem seria a vítima de
criminalidade e abuso de poder, assim como aclamou a existência de direitos fundamentais
assegurados às vítimas de criminalidade e abuso de poder sem os quais permanece o risco de
sua nova vitimização e de não ser resgatada de sua dignidade. Os direitos da vítima seriam
qualificados em razão dela já haver suportado a violação de seus direitos humanos básicos,
por isso são tidos como desdobramentos e decorrentes de direitos fundamentais reconhecidos
a todos os seres humanos aptos a assegurar a dignidade humana. Dentro desta especificidade,
reconheceu-se a necessidade de proteção e implementação do direito à segurança pessoal e
familiar; física e psíquica; de ter sua intimidade e privacidade respeitadas; de ser informada e
de informar; de ter acesso à Justiça de modo específico; receber assistência médica,
psicológica, social e material; de participar dos processos decisórios; de receber a reparação e
o ressarcimento de seus danos e prejuízos; de ter atenção e atendimento especial; dentre
outros.
No âmbito internacional, foi possível constatar que na fase identificada como de
redescobrimento da vítima foram identificadas preocupações com sua situação pessoal, com a
necessidade de reparação de seus danos e de assistência à vítima da criminalidade, que
culminaram com propostas de surgimento de fundos estatais de reparação dos danos, centros
de assistência e referência para vítimas da criminalidade e a concessão de poderes
processuais, dentre outros.
No Brasil, o Estado Democrático de Direito inaugurado com a Constituição
Federal de 1988 prescreveu promessas de modernidade e a realização da cidadania ao
assegurar textualmente direitos fundamentais das várias dimensões, embora sua efetivação
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esteja demonstrando que ainda há um longo caminho a percorrer para que se alcance a
dignidade humana. Em relação às vítimas de criminalidade, após a influência de estudos de
natureza vitimológica e da orientação internacional sobre a defesa dos direitos humanos,
percebe-se mudanças de enfoque na proteção de seus direitos fundamentais, que passaram a
ter maior evidência e a receber esforços, tanto para sua proteção e promoção como para
restauração das violações sofridas. Esta tarefa encontra explicações tanto na Teoria dos
Direitos Fundamentais como nos preceitos normativos insertos na Carta Política, além de
encontrá-las na previsão sobre a obrigação assumida pelo Brasil em prestar assistência às
vítimas de criminalidade.
Neste contexto de revalorização da vítima e de maior concessão de acesso ao
Direito, a partir da década de 1990, constatou-se que foram introduzidas, com maior
intensidade no ordenamento jurídico brasileiro, alterações legislativas concedendo maior
protagonismo para as vítimas de criminalidade, assim como tratamento mais humanitário em
conformidade com sua situação de ofendida. A Lei n. 9.099/95, por exemplo, é considerada o
marco legal de redescobrimento da vítima no sistema processual brasileiro, sendo seguida por
legislações que preveem a reparação de danos e/ou tentam evitar nova vitimização por agentes
estatais.
Estas constatações se originaram do estudo das alterações processuais ocorridas
após a Constituição Federal de 1988, partindo-se do estudo da legislação processual penal
como marco de contextualização para o entendimento sobre os 'poderes' existentes ou sobre a
participação da vítima de criminalidade no cenário processual brasileiro, assim como para as
reflexões que advieram da análise das mudanças legislativas sobre o tratamento dispensado à
vítima de criminalidade e sua participação na relação processual penal. Percebeu-se que sua
participação efetiva está condicionada ao conhecimento jurídico das possibilidades existentes
e ao enfrentamento aos demais obstáculos para o efetivo acesso à Justiça, o que lhe sujeita à
necessidade de orientação e de assistência jurídica, nem sempre disponíveis no cotidiano da
atividade repressiva estatal, tanto nos grandes centros urbanos como nas regiões interioranas
do país.
Por sinal, ficou realçado que após o crime, a assistência valorizada e concedida
pelo Estado está vinculada ao sistema repressivo. A primeira instância formal posta à
disposição da vítima é justamente a polícia e os distritos policiais, onde a mesma se depara
com agentes sobrecarregados de serviço, sem condições materiais de trabalho e inseridos em
ambiente hostil, sem condições para também se preocupar com sua situação pessoal e jurídica.
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Recebe tratamento compatível com interesse revelado nas 'regras do jogo' e consolidadas há
várias décadas, que tem seus esforços para a identificação da autoria do crime e aplicação da
pena, como se não fizesse parte do conflito que lhe vitimizou e seu interesse fosse secundário.
Esta constatação levou ao entendimento sobre a necessidade de uma reformulação na política
de atendimento à vítima de criminalidade que passa pelo treinamento dos profissionais e
agentes estatais sobre os aspectos vitimológicos, assim como um maior aparelhamento em
relação à assistência jurídica e judiciária para se atingir a eficácia do acesso à justiça e assim
atender aos interesses e expectativas da vítima, especialmente na diminuição das
consequências ocasionadas pelo crime e na prevenção de nova vitimização.
Ao se estudar a legislação processual vigente, foi possível verificar que maiores
iniciativas de participação processual e até mesmo para o exercício de sua legitimidade para o
ajuizamento da ação penal, dependem quase que exclusivamente de iniciativas da vítima, que
deverá postular ao magistrado a nomeação de advogado ou quem lhe faça as vezes, recaindo
no risco de não exercer seus direitos por ausência de informações adequadas sobre os
procedimentos a serem adotados ou por falta de representação jurídica. Verificou-se que
melhor proposta seria se houvesse assistência jurídica desde o momento seguinte à
vitimização, em que o Estado resguardasse à vítima de criminalidade a possibilidade de
efetivar seus direitos e concedesse oportunidade de se restabelecer suas dimensões violadas,
vivenciar sua recuperação, receber informações técnicas sobre os procedimentos e viabilizar a
reparação de seus danos.
Mesmo diante de tamanha exigência processual e sobrecarga sobre a vítima de
criminalidade e abuso de poder, foi possível reconhecer nas alterações introduzidas pela Lei n.
11.690, de 9 de junho de 2008, a ampliação do acesso ao Direito às mesmas, ao ser
introduzida a obrigatoriedade da comunicação dos atos processuais relacionados à prisão e à
liberdade do acusado; mudanças em seu tratamento durante a audiência judicial e em relação
ao acompanhamento das decisões judiciais relacionadas ao seu interesse. Todavia, mesmo
representando avanços frente à previsão de tratamento que até então existia, essa alteração
sobre a comunicação da prisão e soltura do seu algoz ainda necessita de maior avaliação dos
efeitos produzidos na vítima por haver a possibilidade de ocasionar novo processo de
vitimização psicológica ou alimentar medo do porvir, já que em algumas situações pode
provocar uma renovação do processo de vitimização, interromper o processo de recuperação
ou trazer recordações de fatos tidos como do passado.
Verificou-se que as mudanças para evitar seu contato pessoal com o acusado do
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crime durante a realização de atos processuais, pressupõe a adequação física dos fóruns que
em sua maioria ainda conservam estruturas antigas e inadequadas que colocam, não raras
vezes, a vítima e seu agressor, seus familiares, frente a frente.
Ampliou-se a possibilidade de receber assistência multidisciplinar, especialmente
nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, muito embora sua realização esteja
condicionada ao encaminhamento judicial e a existência de tais serviços junto aos fóruns.
Apesar da Lei n. 11.690/2008 ampliar regras que possibilitam maior proteção e
humanização às vítimas de criminalidade, percebeu-se ainda que tal tratamento está
condicionado à sua participação enquanto prova processual e a mercê dos interesses do
Estado, ficando a cargo do juiz a determinação de tais medidas, o que não lhe concede
autonomia necessária para o resgate de sua dignidade.
Sobre a reparação dos danos destacou-se a introdução da Lei n. 9.099/95, que lhe
concedeu ampla participação nas decisões sobre a resolução do conflito; a inclusão da multa
reparatória em caso de crime de trânsito (Lei n. 9.503/97); e da recente Lei n. 11.719/2008,
que alterou diversos dispositivos processuais penais, inclusive instituindo uma espécie de
reparação mínima já dentro do processo penal brasileiro.
Contudo, ressentiu-se de maior amparo estatal e de fundos voltados ao amparo e
efetiva reparação às vítimas de criminalidade e abuso de poder, especialmente frente àquelas
vítimas carentes que tenham sido vitimizadas, ao ponto de ficarem impossibilitadas de
proverem seu sustento, ou se encontrem ameaçadas.
Destacou-se que apesar da previsão de instrumentos jurídicos para obtenção da
reparação dos danos experimentados pelas vítimas, este direito termina por ser, na prática,
inviabilizado em razão do baixo nível econômico dos réus e da inexistência de fundos
públicos apropriados para restabelecimento dos prejuízos patrimoniais e 'extrapatrimoniais'
suportados, tanto pelas vítimas como por seus dependentes.
Entretanto, verificou-se que a legislação processual procura conceder efetividade
e celeridade com a previsão de instrumentos jurídicos para que a vítima possa alcançar desde
logo a reparação dos seus danos, seja acautelando-se com a detenção antecipada de bens que
servirão para o pagamento futuro de seus prejuízos, seja com a fixação antecipada na própria
sentença criminal de primeira instância, da reparação mínima devida pelo réu, o que lhe
oportuniza receber tal reparação sem ter de suportar o ônus do ajuizamento de outra ação, o
enfrentamento das dificuldades processuais e de sua demora. Ao analisar os modelos de
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reparação no âmbito internacional, foi possível averiguar que a vítima seria melhor atendida
através da criação de fundos de amparo mais específicos, com recursos captados a partir de
fatos relacionados com a criminalidade, como, por exemplo, impostos relacionados com a
aquisição de arma de fogo ou mesmo apreensão de produtos, ainda mais que na realidade
brasileira, os responsáveis diretos pela reparação se apresentam, em sua maioria, como
pessoas economicamente carentes, senão miseráveis, sem condições de realmente pagar a
reparação devida para a vítima.
De uma forma geral, frente a sua necessidade de proteção, foi possível pesquisar
as alterações introduzidas pela Lei n. 9.807/99, que estabelece proteção especial às vítimas e
testemunhas ameaçadas, e pela Lei n. 11.690/2008, que alterou o Código de Processo Penal
brasileiro e introduziu diversas mudanças para maximar a proteção e evitar a exposição da
vítima da criminalidade, como, por exemplo, a possibilidade da mesma prestar suas
declarações em Juízo ou em local diverso que não tenha a presença do acusado.
Mesmo com esta mudança de paradigmas no âmbito legislativo, é possível
afirmar que as alterações legais revelam o despertar da proteção e realização dos direitos
fundamentais relacionados à vítima de criminalidade e abuso de poder, mais ainda são
insuficientes para romper com o costume e práticas consolidadas há décadas, que excluem as
vítimas do contexto da resolução do conflito do qual é a principal atingida.
E, ainda assim, mesmo com a mudança de paradigmas, há maior necessidade de
reelaboração dos ritos processuais que ainda se apresentam rebuscados e formalizados, com
linguagem técnica inalcançável para a maioria da população brasileira.
Também se apresentou necessário, investimentos para preparar os operadores do
Direito em relação aos aspectos vitimológicos e a humanização no tratamento com a vítima de
criminalidade e abuso de poder.
De outro lado, tais mudanças se apresentarão ineficientes sem a possibilidade
efetiva de atendimento multidisciplinar e sem as reformas estruturais necessárias para uma
maior proteção da vítima, a começar pela estrutura física dos fóruns que ainda conservam o
mesmo cenário facilitador de contato da vítima com o acusado e seus familiares. Neste
sentido, em regra geral, não se avançou para maior proteção frente à possibilidade de
exposição pública do trauma vivido ou diante de retaliações e ameaças antes, durante e após o
transcurso processual.
Além da ampliação de seu protagonismo junto à relação processual se apresenta
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como necessária a ampliação das redes de atendimento e assistência multidisciplinar que
possam socorrer ou colocar-se à disposição das vítimas de criminalidade e abuso de poder,
assim como da ampliação das possibilidades de amparo material e até mesmo de reparação de
seus danos, inclusive para que sejam minorados seus prejuízos materiais decorrentes de sua
falta ao trabalho, gastos com deslocamentos, perda de tempo, contratação de advogado para
lhe acompanhar ou esclarecer suas dúvidas, dentre outros.
Este cenário pode alimentar ou produzir como efeito, o descrédito nas instituições
envolvidas, a conservação da sensação de violação de seus direitos fundamentais e de sua
desvalorização frente ao acusado, que recebe maior atenção estatal no respeito aos seus
direitos. De seu turno, este descrédito faz com que as vítimas deixem de procurar as instâncias
formais e de notificar a ocorrência do crime, o que contribui para a impunidade, aumento da
violência e distorções nas informações que fomentam as políticas públicas de segurança.
Acompanhando os avanços em respeito aos direitos humanos, o Brasil também
desenvolveu políticas públicas de enfrentamento da violência de gênero e demarcou maior
empoderamento para as vítimas de violência doméstica e familiar, através da denominada Lei
Maria da Penha, onde foram reconhecidos direitos fundamentais às mulheres, estabeleceu-se
políticas de enfrentamento a esta violência e forneceu-lhe mecanismos de proteção imediata
frente seu agressor, o afastamento de seu convívio, mecanismos para sua sobrevivência e
assistência multidisciplinar que restabeleça sua capacidade de autodeterminação. A Lei Maria
da Penha inovou no cenário jurídico nacional a proteção específica à mulher vítima de
violência doméstica e familiar ao prescrever mecanismos que facilitam o acesso à Justiça e
uma resposta efetiva do Estado frente às agressões sofridas.
Nesta tentativa de romper a cultura de violência doméstica e familiar, a legislação
inovou ao preocupar-se também com políticas públicas preventivas baseadas em pesquisas e
dados estatísticos; campanhas preventivas; assistência multidisciplinar de profissionais
especializados em educação, na saúde física e psíquica; adoção de medidas protetivas;
sanções mais graves para o agressor e procedimento acessível, com atendimento específico e
humanizado, o que corresponde à orientação internacional sobre direitos da vítima da
criminalidade. Diminuiu o isolamento da vítima em face da possibilidade de intervenção de
ofício da autoridade policial e da previsão de atendimento específico e humanizado. E
procurou proteger também sua família, seu patrimônio e a própria continuidade da unidade
familiar ao estipular medidas como o comparecimento e acompanhamento do agressor em
programas de recuperação e reeducação, o que se aplica também às situações da
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impossibilidade de convívio doméstico, mas de permanência de laços familiares. Trata-se de
reconhecimento legislativo da responsabilidade estatal na recuperação da vítima de violência
doméstica e familiar, tanto no aspecto preventivo e assistencial, como na sua repressão, mas
com todas as ações integradas e efetivadas de forma especializada e humanizada na
perspectiva da vítima desta criminalidade.
Em relação ao abuso praticado por agentes públicos com o uso do aparato estatal,
verificou-se que a proteção dos direitos fundamentais das pessoas e o restabelecimento de
direitos para vítimas do crime de abuso de poder (autoridade), permanece pautada em
legislação criada sob os auspícios do Regime Militar e que suas sanções são insuficientes para
inibir sua prática além de atualmente ensejarem verdadeira sensação de impunidade, posto
serem submetidos ao rito previsto na Lei n. 9.099/95. Em termos de reparação de danos,
mesmo em relação às vítimas do crime de abuso de autoridade, também não houveram
avanços capazes de lhe amparar devidamente, mesmo sendo o Estado responsabilizado por
tais danos. Além da impunidade que tem de suportar, praticamente a vítima fica a mercê da
própria sorte, dependente de uma assistência jurídica e judiciária efetiva que lhe forneça
mecanismos capazes de enfrentar o uso indevido do poder institucional, de traçar estratégias
para conter e enfrentar tais abusos de poder e até mesmo para buscar reparações que cessem
com a violência perpetrada por agentes estatais, o que ainda se apresenta distante da realidade
brasileira.
Estas inovações, avanços e necessidade de maior proteção e assistência a favor
das vítimas de criminalidade e de abuso de poder, reclamam um maior contato da vítima com
o sistema formal de Justiça e o conhecimento sobre direitos, realidades que ainda estão
distante da maioria da população brasileira. Sob este aspecto a pesquisa apontou a interligação
da atividade da Defensoria Pública com a realização dos direitos da vítima de criminalidade e
de abuso de poder, inclusive chamando atenção para a problemática da vitimização decorrente
da atividade policial e a necessidade cada vez maior da intervenção institucional frente aos
demais Órgãos relacionados com a segurança pública e do próprio sistema criminal, para o
combate de práticas abusivas que ainda perduram mesmo após a redemocratização
formalizada pela Constituição Federal de 1988.
Desta maneira, pode-se apontar que ainda há um longo caminho até se chegar à
proteção efetiva dos direitos fundamentais das vítimas de criminalidade e abuso de poder,
bem como ao seu acesso à Justiça. O legislador brasileiro vem procurando atender os
reclames de maior proteção à sua vulnerabilidade, muito embora ainda sejam necessárias

188
outras reformas que prevejam instrumentos mais adequados à sua necessidade de proteção,
amparo e reparação. Não bastam mudanças legais se não forem implementadas condições
materiais para que estas vítimas tenham realmente seus direitos restabelecidos e sua dignidade
restaurada, o que perpassa pelo aparelhamento e fortalecimento da Defensoria Pública, sem os
quais não se alcançará a justiça social nem a paz pretendida.
Apesar destas constatações desenvolvidas nesta pesquisa, muitos questionamentos
ainda estão por serem respondidos e muitos outros surgiram ao longo da investigação. Não se
sabe ao certo se existe um consenso de quais seriam as expectativas da vítima em relação à
Justiça e mesmo diante de seu agressor. Também não se sabe se as medidas legais
introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro realmente produzirão efeitos e se os
operadores do direito irão compreender que a situação de vulnerabilidade da vítima impõe
tratamento e repeito compatível com seu estado. Assim também há um largo objeto de estudo
que envolve o Juizado Especial Cível e Criminal e mesmo a efetividade da Lei Maria da
Penha, especialmente em relação à vítima de criminalidade. Outros estudos poderão ser
desenvolvidos em relação à Defensoria Pública e sua atuação diante da vítima de
criminalidade e abuso de poder. Assim também em relação aos mecanismos para prevenção e
proteção das vítimas de abuso de autoridade. As perspectivas são as mais variadas possíveis e
o convite está feito para que, através da Ciência, se possa pesquisar novos mecanismos ou
aperfeiçoar os existentes para uma maior proteção dos mais vulneráveis, especialmente, das
vítimas de criminalidade e abuso de poder.
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