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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo principal examinar a possibilidade do uso da inversão 

do ônus da prova no processo penal brasileiro. A inversão do ônus da prova, regra destinada 

principalmente ao julgador no iter da decisão, vem sendo utilizada com freqüência na área das 

relações de consumo, autorizada pelo Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Permite 

que, presentes requisitos específicos, o Juiz possa decidir favoravelmente ao hipossuficiente, 

caso esteja em dúvida com relação à demonstração dos fatos pelas partes, não aplicando a 

regra normal de distribuição do ônus da produção de provas, invertendo tal distribuição. 

Como é regra de exceção, precisa ser expressa. O questionamento que se faz é se, à vista da 

moderna criminalidade, e de uma tendência de flexibilização de alguns dos institutos basilares 

do direito penal e processual penal, para tentar responder ao crime organizado, tal instrumento 

poderia ser usado nesse ramo do Direito. A finalidade seria a de permitir ao juiz do processo 

uma nova regra de distribuição do ônus da prova, diversa do in dubio pro reo. Partiu-se da 

constatação de que a criminalidade moderna está a exigir alterações no campo da persecução 

penal. Há novas teorias penais e uso prático das mesmas, apontando para mudanças, algumas 

extremadas. Passou-se ao exame específico da verdade e da prova, da prova penal, do ônus da 

prova e de sua inversão. Dominados esses institutos, apontou-se que não seria possível, dentro 

da atual estrutura constitucional brasileira, o uso da inversão do ônus da prova no campo 

penal. Para sua implementação, duas propostas legislativas foram então formuladas, uma no 

campo constitucional e outra na esfera do Código Penal Brasileiro. A primeira, para permitir 

uma inversão do ônus da prova na aferição da prática delitiva, após ter sido constatada a 

certeza de que o acusado é partícipe de organização criminosa. A segunda permitindo a 

utilização da inversão do ônus da prova na esfera de efeitos civis da sentença penal, mormente 

no perdimento de bens presumivelmente adquiridos com o produto do delito e sobre os quais 

não fora feita prova de aquisição com aportes lícitos. 
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ABSTRACT 

 

The present study had as main objective, to examine the possibility of the use of the reversal 

of the burden of proof, applied to the Brazilian Criminal Process. The reversal of the burden 

of proof, rule destined mainly to aid the judge in his decision has been frequently used in the 

field of the consumer’s right, authorized in the Brazilian Consumer Code.  It allows that, as 

long as specific fundamentals are present, that the Judge can decide favorably to the weakest 

part in case that there is a doubt regarding the demonstration of the facts by the parts involved, 

not using the normal rule of distribution of the burden of proof, but the inversion of such 

distribution.  As it is a rule of exception, it has to be clearly expressed.  The questioning that is 

done is that considering the present characteristics of modern criminality, and the tendency to 

make some of the basic institutions and rules of the criminal law process more flexible, and in 

order to try to answer to the organized crime, that such instrument would be able to be used in 

this kind of legal process. The goal will be to provide the judge with a new rule to distribute 

the burden of proof, different of the usual in dubio pro reo.  It comes as a fact that the modern 

criminality requires changes in the field of the criminal process. There are new theories 

worldwide in criminal law and its practical use, pointing to changes, some of them very 

extreme. It became necessary a detail exam of the truth, of the proof itself, of the criminal 

proof, of the burden of proof and of its inversion.  With all these analyzed, it was realized that 

it will not be possible, considering the present Brazilian constitutional structure, to use the 

inversion of the burden of proof in the criminal process. To circumvent this, two legislative 

proposals were then formulated, one in the constitutional arena, and another in the area of the 

Brazilian Criminal Code.  The first one to permit the reversion of the burden of proof in the 

practical determination of a criminal offense, after been established the certainty that the 

accused is part of a criminal organization.  The second proposal, allowing the utilization of 

the reversal of the burden of proof considering the civil effects of the criminal sentence, with 

emphasis in the loss of property supposedly acquired with the product of a crime and which it 

was not proved that the acquisition was performed with unlawful proceeds. 
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RIASSUNTO 

 

Il presente studio ha come obbiettivo principale quello di analisare la possibilità di uso 

dell’inversione dell’onere della prova nel Processo Penale Brasiliano. L’inversione dell’onere 

della prova, regola destinata principalmente al giudicatore nell’iter della decisione viene 

spesso utilizzata nel campo delle relazioni di consumo, autorizzata dal Codice Brasiliano di 

Diffesa del Consumatore. Cio permette che in presenza di requisiti specifici, il giudice possa 

decidere favorevolmente all’iposufficiente,  nel caso in cui ci siano dei dubbi riguardanti la 

dimostrazione da  ambedue le parti e possa non applicare la regola normale di distribuzione 

dell’onere della produzione di prove e invertire tale distribuzione. Siccome si tratta di regola 

di eccezione, dev’essere espressa. Le domande che si pongono è se, in presenza della moderna 

criminalità e di una tendenza di flessibilizzazione di alcuni degli instituti basilari del Diritto 

Penale e del Diritto Processuale Penale tale instrumento potrebbe essere utilizzato come 

tentativo di risposta alla criminalità organizzata. La finalità sarebbe quella di permettere al 

giudice del processo una nuova regola di distribuzione dell’onere della prova, diversa dell’in 

dubio pro reo. Si è partiti dalla costatazione che la criminalità moderna richiede delle 

alterazioni nell’ambito della persecuzione penale. Ci sono delle nuove teorie penali la cui 

utilizzazione pratica richiederebbe dei cambiamenti, anche radicale. Si é  passati all’essame 

specífico della verità  e della prova, della prova penale, dell’onere della prova e della sua 

inversione. Dominati da questi istituti, si è arrivati a conclusione che non sarebbe possibile 

dentro dell’attuale Costituzione brasiliana, e’ uso dell’inversione dell’onere della prova in 

campo penale. Dunque sono state formulate due propposte legislative, una nel campo 

costituzionale e un’altra  nell’ambito dell Codice Penale Brasiliano. La prima permette 

l’inversione dell’onere della prova nel caso in cui sia constatata la pratica delittuosa e la 

partecipazione dell’accusato all’organizzazione criminale. La seconda permette l’utilizzazione 

dell’inversione dell’onere della prova nell’ambito degli effetti civili della sentenza penale, 

specie in caso di perdita di beni che si presumono acquistati con il prodotto del delitto e sui 

quali non sia stata fatta prova d’acquisto tramite dei mezzi leciti. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca aprofundar a questão da inversão do ônus da prova, 

que vem despertando perplexidade e discussões no campo do Processo Penal. 

O enfoque de sua atualidade é dado por esse momento em que a sociedade vem 

clamando a cada dia por medidas mais rigorosas contra o aumento da criminalidade, 

clamor este que vem sendo respondido pelo legislador, muitas vezes de forma açodada 

e desrespeitosa aos princípios garantistas da Constituição Federal Brasileira. 

O enfoque de sua relevância prática é dado pela constatação de que a 

criminalidade moderna é ágil, possui elevada tecnologia e pratica os delitos deixando 

poucos vestígios, enquanto o Estado é lento, burocrático, mal aparelhado e tem 

dificuldades de demonstrar as práticas delitivas dessa criminalidade organizada. 

A inversão na distribuição do ônus da prova viria para tentar equilibrar essa 

dinâmica. 

No campo da criminologia, tal momento é marcado por idéias de arrocho penal, 

uma volta ao retribucionismo, elaboração de normas penais simbólicas e criação de 

direito penal autônomo destinado à criminalidade organizada.  

O objetivo do trabalho é verificar se há possibilidade de aplicação da inversão 

do ônus da prova no processo penal brasileiro e traçar conclusões sobre o tema. 

Para tanto, retratamos um panorama da criminalidade atual, verificando que ela 

se divide em uma criminalidade de massa e uma criminalidade moderna e organizada. 

A seguir, examinamos a criminologia como ciência que busca dar respostas à 

criminalidade, verificando que ela não vem conseguindo esse intento.  
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Fizemos uma análise a respeito do que é “verdade”, enveredando para a 

demonstração em juízo das alegações das partes. Constatamos que a prova judicial 

possui natureza de ônus, e que tal ônus possui duas facetas. Para as partes, é um 

incentivo a produzir as provas que sejam relevantes para defesa de seus interesses no 

processo. Para o juiz, é uma regra destinada ao julgamento, quando em dúvida e 

obrigado a julgar pela impossibilidade de declarar o non liquet.  

Examinamos o princípio constitucional da presunção de inocência, concluindo 

possuir ele uma regra de julgamento, o in dubio pro reo. 

Estudamos o instituto da inversão do ônus da prova, verificando tratar-se de 

regra de exceção, e, portanto, só sendo permitido seu uso quando devidamente 

autorizado por lei. 

Constatamos que, no atual sistema normativo brasileiro, tal regra não é passível 

de aplicação no processo penal. 

Na seqüência, concluímos que, para se utilizar a inversão do ônus da prova no 

processo penal brasileiro, seria necessária reforma constitucional. Estudamos essa 

possibilidade, verificando ser ela factível. Propusemos o teor dessa regra modificadora.  

Verificado que o perdimento de bens em uma sentença penal condenatória 

possui natureza civil e não penal, concluímos que é possível o uso da inversão do ônus 

da prova com relação a esse tópico da decisão judicial. Formulamos proposta 

legislativa para que tal permissão fique expressa, acrescentando um parágrafo ao artigo 

91 do Código Penal brasileiro. 

Foi dedicado um capítulo para relacionar os pontos mais relevantes do estudo. 

Finalizando, lançamos as conclusões do trabalho. 
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II. DESENVOLVIMENTO  

1. CRIMINALIDADE ATUAL  

 

Quem vive nos grandes centros, ou mesmo quem apenas assiste aos noticiários, 

sabe que vivemos uma época difícil em termos de criminalidade. Poucos, no entanto, 

sabem com precisão o tamanho desta. 

Vamos analisar um pouco os números,1 números frios, mas buscando não 

esquecer que cada um representa uma vida, uma vítima, uma prisão, uma história, 

muitas lágrimas.  

Apenas no segundo trimestre do ano de 2004,2 foram assassinadas no Estado de 

São Paulo 2.335 pessoas, o que equivale a quase 800 pessoas mortas dolosamente por 

mês. A esse número acrescente-se que houve, no mesmo período, 2.165 tentativas de 

homicídios registradas. 

Foram estupradas 952 mulheres, o que equivale a 317 por mês, mais de 10 por 

dia. 

Só de roubos de veículos, foram 61.616, portanto perto de 20.000 roubos de 

veículos por mês. 

                                                 
1 Os números relativos a ocorrências policiais – delitos e prisões – foram extraídos dos informes trimestrais do 
Departamento de Polícia Civil e da Polícia Militar da Secretaria de Segurança Pública – Comunicado da Lei 
9.155/95 e Resolução 161/01. Informações obtidas por acesso no dia 21 de fevereiro de 2005, no site 
www.ssp.sp.gov.br/estatisticas. 
Os números do sistema prisional foram obtidos por informação da Assessoria de Imprensa da Secretaria de 
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, sendo responsável a jornalista Rosangela Sanches, na data 
de 23 de fevereiro de 2005. 
2 As estatísticas trimestrais emitidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo podem ser 
obtidas no site www.ssp.sp.gov.br/estatisticas. 
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O total de delitos registrados – ocorrências policiais registradas – no trimestre 

foi de 485.780. 

Foram presas em flagrante, nesse mesmo trimestre, 21.782 pessoas. 

Para demonstrar que não se trata de um trimestre anômalo, vamos examinar a 

última estatística disponível, relativa ao quarto trimestre de 2004.3  

Homicídios dolosos (vítimas): 2.165 

Tentativa de homicídio: 2.130 

Estupros: 1.015 

Tráfico de entorpecentes: 3.568 

Roubos – veículos: 18.995 

Roubos – outros: 54.452 

Furto – outros: 141.517 

Furto – veículos: 26.955 

Ocorrências policiais registradas: 503.154 

Pessoas presas em flagrante: 21.480 

No ano de 2004, o saldo entre entradas e saídas de presos no sistema da 

Secretaria de Administração Penitenciária no Estado de São Paulo foi de 12.736 

pessoas, o que acarreta uma média aproximada de 1.060 presos a mais, por mês. 

Levando-se em conta que a capacidade de uma penitenciária moderna é de 768 

presos, o número acima indica ser necessária a construção de 1,38 penitenciárias novas 

por mês.  

                                                 
3 Essa a última estatística trimestral disponível no site www.ssp.sp.br/estatisticas, em 21 de fevereiro de 2005, 
data da pesquisa realizada. 
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Como cada penitenciária custa R$ 14.839.283,00,4 isso dá uma idéia dos 

investimentos necessários na área prisional apenas para guardar gente. Para um país 

como o Brasil, tais valores são por demais elevados. 

Cada preso custa em média R$ 740,725 por mês.  

O sistema prisional no Estado de São Paulo custou, no ano de 2004, R$ 

931.217.302,00. Esse número não computa os novos investimentos, não computa os 

gastos com servidores inativos, não computa os gastos com os presos da Secretaria de 

Segurança Pública e não computa os gastos das milhares de apresentações de presos 

nos fóruns, para as audiências.  

O orçamento da Secretaria de Administração Penitenciária para o ano de 2005 é 

de R$ 1.101.952.139,00. 

Só para a alimentação dos presos, estima-se um gasto de R$ 189.867.168,00. 

Temos no Brasil aproximadamente 350.0006 presos, e em 21 de fevereiro de 

2005, só no Estado de São Paulo, exatos 134.1307 reclusos. 

Para abrigar os 110.746 presos sob sua responsabilidade, a Secretaria de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo conta hoje com 83.081 vagas. O 

déficit de vagas é de 27.665. Para o ano de 2005, há previsão de criação de mais 9.792 

vagas. O déficit vai crescer, se computarmos uma previsível inclusão mínima de 

12.000 pessoas, como ocorreu em 2004. 

Os outros 23.384 presos do Estado de São Paulo estão espremidos nas cadeias 

de Distritos Policiais, sempre superlotadas. 

                                                 
4 Esse valor é o contratado para a construção da Penitenciária Compacta de Flórida Paulista, com entrega para o 
mês de janeiro de 2005. Não está computado nesse montante o custo de aquisição do terreno, pois esses terrenos 
são cedidos pelas Prefeituras Municipais ou já pertencem ao Governo do Estado de São Paulo. 
5 Esse valor não leva em conta os servidores inativos da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, 
nem os valores de novos investimentos. 
6 O Ministério da Justiça não possui dados atualizados como os fornecidos pelo Estado de São Paulo. 
7 Desse total, 110.746 estão em estabelecimentos penais da Secretaria de Administração Penitenciária e 23.384 
em estabelecimentos penais da Secretaria da Segurança Pública. 
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A grandeza desses números não leva em conta um outro problema da 

atualidade. A chamada criminalidade moderna, a criminalidade de alta tecnologia, a 

criminalidade de nível transnacional. 

Nessa categoria podemos listar o narcotráfico de grande escala, as fraudes 

bancárias, a lavagem de dinheiro, o terrorismo e os crimes pela rede internacional de 

computadores. 

Dizemos que não se leva em conta essa criminalidade porque ela faz parte do 

que a doutrina chama de cifra obscura, ou cifra negra do crime. Apenas são possíveis 

especulações sobre a mesma, já que suas reais dimensões são desconhecidas. 

Essa criminalidade dita “moderna” possui suas raízes na pirataria marítima. 

Inicialmente incentivada pela Inglaterra de Elisabeth I, que chegou a emitir “cartas de 

corso”,8 a pirataria passou a ser um dos maiores males do comércio internacional dos 

séculos XVI a XIX, pois os piratas não respeitavam bandeira ou credo, em sua busca 

de enriquecimento fácil. 

Muitos navios ingleses também acabaram vítimas dos piratas que inicialmente a 

rainha incentivara. 

O segundo crime transnacional foi o tráfico de escravos. Além de dizimar e 

empobrecer os povos do continente africano, os “negreiros” sonegavam impostos e, 

assim que foi abolida a escravidão, passaram a praticar o tráfico ilícito de pessoas.  

Hoje tal crime ainda existe, com o tráfico de escravas brancas e o tráfico de 

refugiados políticos ou imigrantes clandestinos, utilizados como mão-de-obra escrava. 

                                                 
8 O incentivo à pirataria pela Inglaterra visava a minar a hegemonia da Península Ibérica no domínio das águas 
do Novo Mundo. “Os corsários distinguiam-se dos piratas na medida em que atuavam sob os auspícios – com 
uma patente de corso – de um governo constituído. Somente atacavam a navios ‘inimigos’, ficando com parte do 
produto dos saques” (ROCHA, Luiz Otavio de Oliveira. A vigência da lei penal no espaço: efeitos da 
globalização. In: SARTORI, Ivan Ricardo Garisio (coord.). Estudos de direito penal – aspectos práticos e 
polêmicos, p. 38). 
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Já no século XIX, o Império Britânico realizou outra atividade que pode ser 

considerada a semente do atual narcotráfico. Para facilitar seu domínio no Oriente, de 

forma premeditada disseminou o uso do ópio9 na China.10  

No século XX, essa criminalidade pôde germinar e crescer enormemente, 

principalmente em virtude da facilidade de transportes cada vez mais rápidos, 

comunicação fácil e metodologia bancária moderna. 

Ela cresce como cresce o fenômeno chamado de globalização. 

Trata-se de processo econômico, com repercussão sociocultural extraordinária. 

Ignácio Ramonet lista 12 principais características do fenômeno “globalização”, 

hoje. São elas: 1) a hegemonia geopolítica dos Estados Unidos; 2) a transformação do 

conceito de valor estratégico após o término da Guerra Fria, com o alijamento de 

locais como a América Latina, com menor importância; 3) a profunda mudança do 

conceito de Estado Nacional, que vive uma “crise de identidade”; 4) os gestores do 

mundo não são mais os Estados, mas organismos internacionais, tais como o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional, as organizações reguladoras de comércio, 

bem como grandes grupos econômicos, industriais, de comunicação de massas, e 

algumas organizações não governamentais; 5) a adoção de sistemas democráticos 

como regimes políticos preponderantes e tendo a desnacionalização como meta; 6) um 

exercício de poder menos vertical e hierarquizado nas democracias reais; 7) profunda 

mudança na identidade pessoal, que é menos ligada a um Estado e cada vez mais 

voltada a grupos, como a identidade religiosa; 8) a grande ameaça mundial não é mais 

o comunismo, mas sim as enfermidades (AIDS), as epidemias incontroláveis (vaca 

louca), as grandes catástrofes ambientais (Chernobil, super-petroleiros naufragados, 

perda de áreas verdes, efeito estufa) e o crime organizado (máfias, corrupção, 

terrorismo etc.); 9) inequívoco incremento das desigualdades socioeconômicas e 

culturais que hoje dividem a população mundial entre os englobados e os excluídos, 

                                                 
9 Ópio é a substância que se extrai do fruto imaturo de várias espécies de papoulas, e tem efeito narcótico.  
10 Sobre o tema, é interessante a leitura do tópico “Guerra contra (certas) drogas” no livro O que o Tio Sam 
realmente quer, de Noam Chomsky, no qual o autor afirma que uma possível manchete de jornais seria 
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em vez da divisão anterior de ricos e pobres; 10) globalização financeira, facilitada 

pela globalização das comunicações; 11) transformação tecnológica (Internet e 

revolução digital); 12) a profunda transformação do Direito e dos direitos – do Direito, 

criado e aplicado por organismos internacionais tais como Tribunais de Direitos 

Humanos e o Tribunal Penal Internacional, e dos direitos, pela conscientização e 

reivindicação de novos direitos relacionados a consumo, informática, genética etc.11  

É a internacionalização da economia.12 

De um lado, fenômeno que produz riqueza e circulação de bens e serviços. De 

outro, gera uma criminalidade de padrões transnacionais. 

Marco Antonio Marques da Silva afirma que há uma nova forma de 

criminalidade emergente, em virtude do fenômeno da globalização. Essa criminalidade 

exige que os países passem a se concentrar em atitudes mais práticas, a fim de que suas 

abordagens sejam mais eficazes no combate à criminalidade. Anota que a reflexão 

científica em torno da questão volta-se para satisfazer a necessidade premente de 

responder àquela criminalidade, muito mais do que buscar uma perfeição teórica. 

Trata-se de dar respostas às instâncias do poder político e de aplicação judicial do 

direito, que se encontram paralisados na luta dos ordenamentos nacionais contra essa 

face transnacional da criminalidade.13  

O tráfico de pessoas continua acontecendo, em suas duas vertentes: o das 

mulheres ditas “escravas brancas”, com destino aos centros de poder e de prazer, e o 

de refugiados para serem utilizados na realização de trabalhos escravos. 

O tráfico de drogas possui cartéis controladores, possui rotas internacionais e 

movimenta valores que o colocam entre as maiores economias mundiais. 

                                                                                             
“Governo dos Estados Unidos é líder mundial em venda de drogas” (CHOMSKY, Noam. O que o Tio Sam 
realmente quer. 2. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998).  
11 RAMONET, Ignácio. Situación actual Del proceso de globalización. Barcelona: Intermon, 2000. 
12 Para Luiz Otávio de Oliveira Rocha, a questão fundamental que se apresenta, se refere às conseqüências que 
podem advir dessa rápida e irrefreável internacionalização da economia, a partir da constatação de que um 
pequeno grupo de países, composto basicamente pela União Européia, EUA, Canadá e Japão, detém 75% do PIB 
mundial, com uma população que não ultrapassa 20% do total, ficando os mais de 80% restantes com apenas 
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A Máfia Italiana, celebrizada nos filmes norte-americanos,14 com românticas 

histórias de mafiosos, suas paixões e vendetas,15 hoje cede espaço a outras máfias, 

como a Máfia Japonesa (Yakuza) e a Máfia Russa, poderosas e impiedosas na busca de 

seus objetivos.  

Essas organizações possuem domínio do crime em extensas regiões do globo e 

transferem seus lucros escusos para negócios lícitos e tão diversificados como plantio 

em grande escala ou venda e compra de passes de jogadores de futebol. 

O terrorismo assume proporções nunca dantes vista. Após 11 de setembro de 

2001, com as efemérides de Nova York, o mundo se deu conta de que é refém de 

alguns grupos espalhados pelo globo, com pessoas altamente treinadas16 e a tudo 

dispostas.  

A história se repete. Na pirataria, a Inglaterra cedia “cartas de corso” e navios 

ingleses acabaram sofrendo ataques de piratas. O líder da Al Qaeda e muitos de seus 

membros foram incentivados e armados pelos Estados Unidos da América na década 

de 80, para não permitir que a União Soviética tomasse o Afeganistão.17 

A lavagem de dinheiro já pode ser considerada como um delito autônomo das 

fontes desse dinheiro. Valores obtidos18 com o narcotráfico, tráfico de pessoas, 

negócios milionários e muitas vezes escusos de vendas de armas, jogo ilícito e valores 

obtidos por corrupção em todos os cantos do mundo alimentam os chamados paraísos 

fiscais e, a partir deles, comandam uma boa parcela da economia mundial.19 

                                                                                             
25% da riqueza (ROCHA, Luiz Otavio de Oliveira. A vigência da lei penal no espaço: efeitos da globalização, 
p. 39). 
13 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito, p. 137. 
14 Como O poderoso chefão, dirigido por Francis Ford Copolla. 
15 Celebrizadas nas últimas décadas por obras de autores como Mario Puzzo e Francis Ford Copolla. 
16 Imagine-se a necessidade de investimento em treinamento de pessoas que podem pilotar aviões sofisticados 
como os utilizados no atentado às torres gêmeas do World Trade Center. 
17 Noam Chomsky bem nos relata esse fenômeno em seu livro 11 de Setembro (CHOMSKY, Noam. 11 de 
setembro. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002). 
18 Joelmir Beting aponta que o crime organizado movimento certa de 1 trilhão de dólares por ano (O Estado de 
São Paulo, 21.03.97, p. B-2). 
19 Marco Antonio Marques da Silva assinala que é uma criminalidade que detém capacidade para provocar 
desestabilização nos mercados financeiros e no aspecto político, além de deter uma capacidade enorme de 
corrupção de funcionários e governantes (SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e estado 
de direito, p. 137). 
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Esses paraísos fiscais, até geograficamente, nos fazem lembrar os santuários 

piratas dos séculos anteriores. 

Finalmente, há uma vertente sofisticada do crime, a que é feita por hackers,20 

que de qualquer ponto do planeta conseguem invadir a esfera de privacidade das 

pessoas, plantar programas ditos espiões, que lhes mostram senhas bancárias e locais 

de aplicação ou guarda de valores. 

Recentemente a Polícia Federal brasileira prendeu dezenas de pessoas 

fisicamente localizadas no sul do Estado do Pará,21 em plena região amazônica, que 

atuavam no país todo, via atrativos ofertados na rede mundial de computadores.22 

Esses crimes não são comandados por pessoas de baixo nível intelectual e 

escolar. A criminalidade transnacional possui hierarquia própria, uma dissociação 

entre seus líderes e seus braços armados ou agentes operacionais, uma cadeia de 

comando que muitas vezes não conhece quem pertence aos níveis imediatamente 

superiores àquele do qual recebem ordens,23 tudo a demonstrar que seu combate 

também precisa ser altamente sofisticado.  

É necessário verificar como evoluiu a criminologia e que respostas ela vem 

dando a essa criminalidade em massa e a essa criminalidade moderna. 

                                                 
20 O termo significa “piratas” e é utilizado no jargão da computação para designar as pessoas que “navegam na 
Internet” e invadem, pilham e destroem os computadores de outros usuários da rede mundial de computadores. 
21 Folha de São Paulo, 3 de novembro de 2004, “Polícia Federal prende suspeito de desviar dinheiro pela internet 
no Pará”. A reportagem faz menção a que 66 suspeitos de envolvimento em desvio de dinheiro pela internet 
foram presos no Pará nas semanas anteriores, e que duas semanas antes a Polícia Federal havia prendido 53 
pessoas em Santa Catarina e no Pará, em operação chamada “Cavalo de Tróia 2”.  
22 O hacker normalmente utiliza como isca uma mensagem do tipo “filmes pornôs gratuitos” ou um aviso como o 
recente “seu CPF aparece no Serviço de Proteção ao Crédito, clique aqui”.  
23 Para José Renato Nalini, hoje a criminalidade ultrapassou os lindes da individualidade e é um fenômeno 
societário. A metástase do mal assumiu fisionomia empresarial. Há planejamento, estratégia, controle, 
investimento e avaliação das práticas delitivas, confiadas a profissionais e a grandes empresas (NALINI, José 
Renato. Perspectivas e desafios do direito penal no século XXI, p. 374). 
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2. CRIMINOLOGIA E RESPOSTA À CRIMINALIDADE ATUAL 

 

Por inúmeros séculos, a criminalidade foi apenas combatida pelos instrumentos 

do poder estatal, mais como uma forma de retaliação do que como mecanismo de 

defesa.  

Tal situação persistiu na Antigüidade e durante o milênio da Idade das Trevas.  

Michel Foucault,24 com a narrativa do suplício de Damiens,25 bem demonstra o 

poder exercido sobre o corpo do acusado e do condenado. 

A situação, no entanto, foi ficando cada vez mais insustentável, não apenas em 

termos da crueldade dos suplícios, mas também porque o Iluminismo então nascente 

passou a questionar as causas e os caminhos da criminalidade.  

Enquanto Cesare Lombroso26 buscava na formologia da pessoa o “criminoso 

nato”, Cesare Bonesana27 tratava o tema de forma jurídica. 

É do último uma excelente definição de pena.28 Para ele, para não ser um ato de 

violência contra o cidadão, a pena deve ser, de modo essencial, pública, pronta, 

                                                 
24 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 26. ed. São Paulo: Vozes, 2002. 
25 “Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da porta principal da 
Igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de 
cera acesa de duas libras; em seguida, na dita carroça, na praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí será 
erguido, atanazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que 
cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atanazado se aplicarão 
chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo 
será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, 
e suas cinzas lançadas ao vento” (FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir, p. 11). 
26 1835-1909. Publicou sua tese sobre o Homem delinqüente em 1876. 
27 Cesare Bonesana Beccaria, o Marquês de Beccaria, nasceu em Milão em 1735 ou 1738. Publicou o seu Dos 
delitos e das penas aos 26 anos. Faleceu em novembro de 1793. 
28 Dirceu de Mello, professor doutor em Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, afirma 
em suas aulas ser essa a melhor definição de pena. 



 29 

necessária, a menor aplicável nas circunstâncias referidas, proporcionada ao delito e 

determinada pela lei.29 

Cesare Beccaria foi um dos grandes expoentes do direito penal, na medida em 

que influenciou critérios de política criminal e a criminologia. Seus postulados 

serviram posteriormente para se construir um direito penal pautado na idéia de se 

estabelecer um sistema de garantias ao sujeito, bem como para legitimar a intervenção 

repressiva do Estado.30 

Cesare Lombroso é o autor da teoria sobre o L’Uomo delinquente (primeira 

edição 1876), apontada por Stephen Jay Gould como provavelmente a doutrina mais 

influente jamais produzida pela tradição antropométrica.31  

Para esse autor, a teoria de Lombroso não foi apenas uma vaga afirmação do 

caráter hereditário do crime – tese comum em sua época –, mas também uma teoria 

evolucionista específica, baseada em dados antropométricos. Lombroso afirmava que 

os criminosos seriam tipos atávicos, do ponto de vista da evolução, que perdurariam 

entre nós. Em nossa hereditariedade jazeriam germes em estado letárgico, provenientes 

de um passado ancestral. Em alguns indivíduos desafortunados, esse passado voltaria à 

vida. Essas pessoas se veriam levadas, devido à sua constituição inata, a se comportar 

como um macaco ou um selvagem normais, mas esse comportamento é considerado 

criminoso por nossa sociedade civilizada. Felizmente, dizia, poderíamos identificar os 

criminosos natos porque seu caráter simiesco se traduziria por determinados sinais 

anatômicos. Seu atavismo seria tanto físico quanto mental, mas os sinais físicos, ou 

estigmas, como os chamava Lombroso, seriam decisivos. 

Entre seus estigmas simiescos, Lombroso incluiu os seguintes: maior espessura 

do crânio, simplicidade das estruturas cranianas, mandíbulas grandes, proeminência da 

face sobre o crânio, braços relativamente longos, rugas precoces, testa baixa e estreita, 

orelhas grandes, ausência de calvície, pele mais escura, grande acuidade visual, baixa 

sensibilidade à dor e ausência de reação vascular (incapacidade de enrubescer). No 

                                                 
29 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, p. 97. 
30 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A autocolocação da vítima em risco, p. 51. 
31 GOULD, Stephen Jay. A falsa medida do homem, p. 122. 
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Congresso Internacional de Antropologia Criminal de 1896, chegou mesmo a afirmar 

que os pés das prostitutas são freqüentemente preênseis como nos macacos, isto é, 

possuem o dedo grande do pé bastante separado dos outros.32 

Sua obra foi importante à época para despertar o interesse das pessoas para os 

motivos da criminalidade e é importante até o presente, por todos os benefícios que 

suas idéias e principalmente as críticas a elas lançadas trouxeram para evolução da 

ciência criminal. 

Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo foram expoentes da 

denominada Escola Positiva do direito penal. 

Os seus postulados são: o delinqüente deve ser visto como uma entidade total 

antropológica e social. Ocorre a mudança do delito de ente jurídico para ente natural. 

O delito não tem, em si, maior importância, é só um signo ou expressão da 

personalidade do delinqüente. O delinqüente é um ser anormal, logo predestinado a 

delinqüir, não possuindo livre arbítrio. Não há, também, o conceito de imputabilidade, 

já que há uma degeneração constitucional no criminoso. O delinqüente é um ser 

perigoso, e a periculosidade passa a ser a base de aplicação da lei penal. Em face do 

perigo social, cuja periculosidade se medirá por seu grau de readaptação social, a 

sociedade se defende, aplicando medidas destinadas à readaptação do criminoso. Não 

há, portanto, um caráter retributivo na pena, mas sim readaptativo. As prisões devem 

ser convertidas em estabelecimentos idôneos para que ocorra a readaptação social.33 

A partir daí, surgiram duas “ciências”.34 O direito penal e a criminologia. 

O direito penal, com sua dogmática e o direito posto, a criminologia com a 

busca das causas da criminalidade. 

A ciência penal logo evoluiu. 

                                                 
32 GOULD, Stephen Jay. A falsa medida do homem, p. 123 e 127. 
33 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A autocolocação da vítima em risco, p. 59. 
34 Para Antonio Luis Chaves Camargo, devemos entender por sistema científico uma ordenação lógica dos 
conhecimentos particulares, compatíveis entre si, não apresentando contradição (CAMARGO, Antonio Luis 
Chaves. Bases do direito penal no estado democrático de direito, p. 83). 
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Franz von Liszt acrescentou valiosas colaborações à Escola Clássica e aos 

pensamentos de Enrico Ferri e Rafael Garofalo, criando na Alemanha uma nova 

Escola Penal, o Positivismo. Fundamenta-se em princípios extraídos da sociologia. 

Para ele, o conceito de pena tem dois aspectos, um retributivo e outro preventivo. A 

base de seu pensamento se centra na antijuridicidade, enquanto conduta anti-social.35 

Em resposta ao Positivismo, que foi bastante criticado por Adolf Merkel, o 

primeiro a tratar do injusto penal, surge uma terceira Escola Penal, o Tecnicismo 

Jurídico.  

Para essa, a Escola Clássica tentou construir um sistema penal perfeito, válido 

para qualquer tempo, mas caiu em uma série de enunciados axiomáticos, 

independentes das leis de um Estado. O Positivismo, por sua vez, tentou transformar o 

direito penal em um apêndice da sociologia. O Tecnicismo busca delimitar o objeto do 

direito penal, com a finalidade de evitar cair em um ou outro extremo. Arturo Rocco 

busca um “sistema de direito”.36  

Já em meados do século XX, novamente na Alemanha, Hans Welzel concebe o 

movimento conhecido como Finalismo. A Teoria Finalista da Ação prega que o delito 

é ato típico, antijurídico e culpável. A ação não é ato causal, mas um processo dotado 

de sentido, de significação, a qual provém da direção que é dada pelo sujeito à ação. A 

culpabilidade se centra na possibilidade de o autor do delito ter podido observar as 

exigências do direito, não o fazendo.37  

Sobre as tendências atuais do pensamento penal, falaremos em item próprio, 

adiante. 

A criminologia basicamente se estrutura em teorias sobre a criminalidade e suas 

causas, nas quais se pretende explicar a criminalidade como resultado de uma série de 

causas biológicas, psicológicas e sociais.38  

                                                 
35 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A autocolocação da vítima em risco, p. 60. 
36 Idem, p. 63. 
37 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A autocolocação da vítima em risco, p. 71-72. 
38 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 41.  
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Pode ser dividida em duas vertentes. A criminologia dos protagonistas dos 

delitos, autor e vítima, e uma criminologia da reação social. 

 

2.1. Criminologia dos protagonistas do crime 

 

Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde apontam que o início da 

criminologia sobre os protagonistas foi dado pelas teorias biológicas sobre o indivíduo 

defeituoso, após a qual a criminologia seguiu seu caminho trilhando as teorias da 

socialização deficiente, com esteio na chamada Escola de Chicago, nos estudos feitos 

sobre “lares desfeitos” e na teoria dos contatos diferenciais. 

Para essa teoria, a conduta delitiva não é nem herdada nem inventada. Ela é 

aprendida, por meio de interação social com outras pessoas, tendo como instrumento 

um processo comunicacional. 

O grande diferencial entre as teorias biológicas e as baseadas em deficiências 

sociais é que as últimas também buscavam indicar caminhos para evitar tal 

criminalidade, ou superá-la. 

Esses autores afirmam que a maior qualidade dessas teorias foi ter criado 

mecanismos empíricos de medição da criminalidade juvenil e adulta, por meio da 

indicação da população a ser estudada, mas que esse também foi seu maior defeito, 

pois deixava fora de foco a criminalidade praticada pelos integrantes das classes 

econômicas mais elevadas.39 

Seguiram-se as teorias sobre as estruturas sociais deficitárias, com o estudo da 

anomia de Robert K. Merton, o estudo das desigualdades de oportunidades de Richard 

Cloward e Lloyd Ohlin40 e a teoria sobre a resignação social. 

                                                 
39 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 84/85. 
40 CLOWARD, Richard; OHLIN, Lloyd. Delinquency and opportunity. New York: The Free Press, 1960, apud 
HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología. 
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Explicam-nos Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde que essas teorias 

tiveram início nos anos 30, com Robert K Merton.41 Para ele, a estrutura social é 

criminógena, na medida em que impõe ao indivíduo uma meta de ascensão social, mas 

distribui seletivamente os meios para se obter tal ascensão. Isso estimularia aqueles 

que possuem poucos recursos a obter os bens por meios ilegítimos. As teorias que 

sucedem a da anomia de Merton buscam dar resposta a indagações não respondidas. 

Por que apenas uns poucos se tornam criminosos, enquanto a maioria permanece no 

caminho da honestidade e licitude? As desigualdades de oportunidades são tanto para 

atingir patamares sociais mais elevados quanto para crescer dentro da criminalidade. 

Em ambos os casos é necessário saber utilizar-se dos poucos meios existentes. Já o 

pertencer a uma camada social implica um condicionamento, desde a mais tenra idade, 

nos moldes do que é de maior valor naquela faixa socioeconômica. Dessa forma, o que 

representa sucesso econômico ou cultural para determinada camada social pode 

representar um enorme fracasso para outra. 

Tais teorias ocuparam os estudos sociológicos e de criminologia até a década de 

60 e muitos de seus preceitos são ainda hoje aceitos como verdadeiros. É comum, e.g., 

ouvir nos discursos políticos que não se acabará nunca com a criminalidade sem atacar 

os problemas das desigualdades sociais. 

 O final do século XIX e todo o século XX também foram palco de teorias que 

buscavam observar que a criminalidade não deixa de ser uma construção artificial, que 

a própria sociedade fabrica e define, para, dessa forma, confirmar melhor um sistema 

de domínio, de interesses e de poder, que é, ao cabo, o que decide que tipos de 

condutas devem ser seletivamente criminalizadas, independentemente de sua 

danosidade social, e que tipo de pessoas devem ser taxadas de delinqüentes.  

A teoria do etiquetamento – labelling approach –, surgida nos anos 60 nos 

Estados Unidos da América, reza que a criminalidade não é uma qualidade de uma 

                                                 
41 MERTON, Robert K. Social struture and anomie. American Sociological Review, 3:672-82, apud 
HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología.  
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determinada conduta, mas o resultado de um processo por meio do qual se atribui essa 

qualidade, isto é, um processo de estigmatização.42  

As teorias socialistas de Karl Marx serviram para a criminologia dita crítica, 

surgida nos anos 70. O eixo de observação de seus adeptos passa do delito e da pessoa 

do delinqüente para os mecanismos sociais e institucionais que definem, criam e 

sancionam a delinqüência.43 Karl Marx teve o mérito de derrubar um mito, o de que o 

direito penal seria igualitário e um consenso geral de vontades. Essa Criminologia 

Crítica se baseia em três pontos fundantes: a) há uma dependência entre o Direito e os 

demais meios de controle social aos meios de produção; b) o direito penal não é um 

direito igualitário; c) elaboração de uma teoria científica capaz de desmistificar o 

caráter ideológico e acima das estruturas sociais, dos diversos sistemas de controle 

social e, concretamente, do direito penal.  

No atual momento, há uma tendência a uma criminologia mais elaborada, 

voltada para segmentos especiais da criminalidade, como os crimes contra a liberdade 

sexual,44 os crimes ambientais, a pedofilia, o terrorismo etc.  

Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde findam seu estudo das várias 

teorias criminológicas ligadas ao delito e ao delinqüente afirmando que o problema da 

criminalidade é, antes de tudo, um problema social e vem condicionado pelo modelo 

de sociedade em que ela ocorre. Sugerem que o parâmetro para os estudos de 

criminologia seja o de uma sociedade estruturada de forma democrática, que respeite 

os direitos humanos e com os princípios de um Estado Democrático de Direito.45  

 

2.2. Criminologia da Reação Social 

 

                                                 
42 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 132. 
43 Idem, p. 151. 
44 Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde nos falam de uma criminologia feminista (ob. cit., p. 167). 
45 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 175. 
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Para entendermos o atual momento, e focar nele a tese estudada neste trabalho, 

é necessário nos atermos um pouco mais às teorias da reação social ao delito, tendo 

como ponto de partida o próprio Direito. 

Até hoje não se pacificou o entendimento da finalidade do Direito e do direito 

penal em particular. 

O Homem é ser social e não possui consciência de seu “eu” se não tem um “tu” 

de quem se distinguir. Precisa, portanto, coexistir e, para tanto, necessita de regras que 

pacifiquem essa coexistência.46 

Durante muito tempo, e até o presente, costuma-se dizer que o Direito objetiva 

dar a cada um o que é seu. Essa máxima não escapou da crítica contundente de Alf 

Ross, que afirmou: “Dar a cada um o seu soa esplêndido. Quem ousará questioná-lo? 

A única dificuldade é que esta fórmula pressupõe que eu saiba o que é devido a cada 

pessoa como ‘o seu’(quer dizer, como seu direito). A fórmula é, assim, carente de 

significado visto que pressupõe a posição jurídica para a qual deveria servir de 

fundamento”.47 

O regramento é imposto pela sociedade a seus membros. Justificando tal 

intervenção, John Stuart Mill afirma que a única finalidade justificativa da 

interferência dos homens, individual e coletivamente, na liberdade de ação de outrem é 

a autoproteção. O único propósito com o qual se legitima o exercício do poder sobre 

algum membro de uma comunidade civilizada contra sua vontade é impedir dano a 

outrem.48 

Essas regras de conduta tutelam bens e direitos, e, por serem regras jurídicas, 

afirma-se que tutelam bens jurídicos. Têm por finalidade uma segurança nas relações 

humanas, de tal modo que se saiba quais a condutas permitidas e as proibidas, sendo 

estas as que afetam negativamente os bens jurídicos tutelados.  

                                                 
46 Antonio Luis Chaves Camargo afirma, tratando das lições de Habermas, que, se partirmos da concepção de 
que o indivíduo, enquanto ser plural, vive numa comunidade lingüística e se organiza com os seus semelhantes, 
compartilhando sua intersubjetividade, concluiremos que esse mesmo indivíduo somente existe enquanto 
interação (CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Culpabilidade e reprovação penal, p. 22). 
47 ROSS, Alf. Direito e justiça, p. 321. 
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Tal segurança das relações pode ser chamada de segurança jurídica e, portanto, 

a função dessa segurança jurídica não pode ser entendida em outro sentido que não o 

da proteção de bens jurídicos (direitos), como forma de assegurar a coexistência.49 

O direito tem por objetivo, portanto, a segurança jurídica. O direito penal 

também. 

O que diferencia o direito penal dos outros ramos do direito é que este possui a 

natureza de ultima ratio. Quando os demais ramos do direito não obtêm uma resposta 

condizente para a segurança jurídica necessária, entra em campo o direito penal. Para 

essa finalidade, possui o direito penal um instrumento próprio, só dele, que é a coerção 

penal.50  

Existem coerções jurídicas em todos os ramos do direito. Assim, no direito 

civil, e.g., o dever de indenizar o dano provocado por ato ilícito é uma coerção 

jurídica, coerção civil. 

A coerção penal difere das demais por ter um caráter penalizador. 

É importante observar que, mesmo que toda legislação penal fosse abolida, de 

um momento para outro, as condutas que são motivo de penalização continuariam 

sendo contrárias ao direito, e por ele sancionadas. Assim, um roubo, nessa hipótese, 

não seria penalizado, mas, por continuar sendo conduta antijurídica, ainda haveria a 

obrigatoriedade de reparar a vítima com relação aos bens subtraídos e em relação aos 

danos morais causados pela grave ameaça. 

Nesse sentido, podemos concluir que toda coerção jurídica tem um fim de 

prevenção, na medida em que deve servir para prevenir futuras condutas antijurídicas 

(uma prevenção geral para evitar condutas futuras) e para agir sobre as condutas 

                                                                                             
48 MILL, John Stuart. Sobre a liberdade, p. 53. 
49 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, p. 94. 
50 Marco Antonio Marques da Silva afirma que o que se tem como fixado na doutrina dominante é que a proteção 
do Direito Penal deve estar voltada para os bens mais essenciais à vida humana em comunidade, que não possam 
ser tutelados por outros meios menos drásticos. Deve-se lembrar que o direito penal é o instrumento mais 
violento de intervenção do Estado na vida das pessoas, em razão da antinomia de proteger os direitos 
fundamentais, violando outros direitos fundamentais (SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça 
penal e estado democrático de direito, p. 9). 
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antijurídicas já realizadas (uma prevenção especial sobre o autor da conduta, 

ensinando-o a conviver sem a prática de tais ações que maculam a coexistência, e 

reparando o eventual injusto provocado). 

As coerções do direito extrapenal possuem uma natureza muito mais de 

prevenção geral do que de prevenção especial. Isso porque buscam, na prevenção 

geral, mostrar a todos os efeitos da prática contrária à norma, e, no campo da 

prevenção especial, muito mais reparar o injusto do que corrigir o agente. 

 A coerção penal, para alguns, seria uma exacerbação das demais coerções. O 

legislador escolheria alguns bens jurídicos mais relevantes,51-52 e em relação aos quais 

o convívio social parece não se satisfazer com uma prevenção normal, necessitando de 

uma prevenção extraordinária. 

Sêneca, nos primórdios do cristianismo, teria extraído lição do filósofo grego 

Protágoras, no sentido de que nenhuma pessoa razoável castiga pelo pecado cometido, 

mas sim para que não se peque mais.  

O retribucionismo puro e simples vem voltando à ordem do dia. A pena, 

segundo essa doutrina, não tem outra finalidade que não a de retribuir ao delinqüente o 

dano provocado pelo delito que realizou. Vê-se que o retribucionismo volta-se para o 

passado. 

Já para as teorias da pena que se voltam para a prevenção, o que se deve 

objetivar é o futuro.  

Nesse sentido, afirma-se que a coerção penal exerceria uma prevenção 

extraordinária, quer geral (prevenindo condutas futuras), quer especial (buscando 

ressocializar o autor da conduta realizada).  

                                                 
51 Daí o chamado caráter fragmentário do Direito Penal. O direito penal não é um sistema contínuo, como o 
direito civil, mas descontínuo, tendo por objeto apenas aquelas condutas eleitas pelo legislador como de 
relevância extrema. 
52 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito, o princípio da 
fragmentariedade, p. 9. 
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A pena, a sanção que materializaria para determinado bem jurídico a agrura 

pelo seu descumprimento, deve objetivar que futuras condutas delitivas não ocorram.  

A coerção penal não pode objetivar apenas a prevenção geral. Isso porque, para 

se dirigir a todos os integrantes de determinada sociedade, a pena deveria ser exemplar 

e, portanto, não seria proporcional à retribuição do delito. 

Outro entendimento é o de que a pena deveria buscar apenas a prevenção 

especial, agindo sobre a pessoa do autor do delito, para que aprenda a conviver no seio 

da comunidade sem praticar novos delitos. 

Aparentemente esse raciocínio também não é verdadeiro. 

Nenhuma das duas teses deve ser tomada de forma radical. 

De um lado, a prevenção geral, se tomada de forma radical, fará com que o 

Estado seja autoritário. Tal tipo de prevenção se volta ao inconsciente coletivo. Se eu 

fizer isso, sofrerei aquilo. Tem caráter de vingança coletiva. Além disso, serve como 

mecanismo de mantença do status quo constituído por quem detém poder.  

Em gradação, observe-se o seguinte fato típico e o tipo de coerção penal 

aplicada: em um Estado Democrático, pode haver pena restritiva de direitos para um 

furto. Nada impede que possa haver pena privativa de liberdade para o mesmo delito. 

Noutro tipo de Estado, o mesmo delito poderia ser apenado com a perda da mão de 

quem furtou. Em outro Estado, sendo o furto praticado contra um bem coletivo, 

poderia levar à pena de morte. 

Cada um desses estágios retrata como um Estado pode encarar a prevenção 

geral. 

De outro lado, a prevenção especial também pode chegar a extremos que seriam 

inaceitáveis em um Estado Democrático de Direito Humanístico.53 

                                                 
53 O epíteto “humanístico” é muito bem colocado, já que qualifica o estado democrático de direito, dando-lhe seu 
eixo. Foi referido por Vicente Greco Filho em aula de pós-graduação em Direito Penal, na Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco, São Paulo, no dia 15 de setembro de 2004. 
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Da mesma forma que fizemos acima para a prevenção geral, vamos graduar um 

tipo de prevenção especial: em um Estado Democrático, pode haver uma ingerência no 

cumprimento da reprimenda penal, incentivando-se o estudo e o trabalho e 

ministrando-se uma bonificação aos detidos que deles fizerem uso (e.g., remição da 

pena, à razão de três dias de tarefas por um dia da pena). Em outro Estado, o trabalho é 

obrigatório, mas remunerado. Em outro, ainda, o trabalho passa a ser parte do 

escarmento, trabalho forçado, sendo que a regra impõe que apenas os que trabalham 

comem.  

Todo radicalismo leva a exageros e a uma flagrante quebra da dignidade 

humana. 

A dignidade humana representa o próprio ser, como integrante de um grupo 

social, que merece o respeito do outro e do próprio Estado, independentemente de 

qualquer atributo de ordem pessoal, tal como título, patrimônio, nível cultural ou 

social, cargos públicos etc. É a consideração do ser como pessoa humana com sua 

competência comunicativa, dentro do seu mundo de vida, na expressão habermasiana 

do agir comunicativo.54 

A dignidade humana se concretiza nas relações sociais, nos pontos de inter-

relação que cada um permite ao outro, na interação social, respeitadas as normas éticas 

de comportamento, e se opõe ao Estado, no exercício de seu poder, que em um Estado 

Democrático de Direito deve ser pautado em normas que legitimem sua intervenção, e 

como última instância de interferência na vida do cidadão.55 

De outro lado, é impossível buscar uma divisão tão cirúrgica a ponto de querer 

ver o direito penal servir apenas ou para a prevenção geral ou para a prevenção 

especial. 

Há sempre um pouco de ambas, cada vez que se comina uma sanção a um tipo 

penal. 

                                                 
54 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Direitos humanos e direito penal: limites da intervenção estatal no Estado 
Democrático de Direito. Estudos criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva, p. 74.  
55 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Direitos humanos e direito penal: limites da intervenção estatal no Estado 
Democrático de Direito, p. 74. 



 40 

Essas teorias, em última instância, constituem também uma teoria do direito 

penal, prescrevendo as metas e as tarefas do direito penal em seu conjunto.56 

Particularmente, pensamos que o objetivo da pena deva ser muito mais voltado 

para uma prevenção especial. 

O fazemos com Antonio Luiz Chaves Camargo, para quem, no moderno direito 

penal, o que é certo, quanto à concreta aplicação da pena, é que se deve prestar atenção 

à prevenção especial, que desempenha um papel mais relacionado com o prognóstico, 

possibilitando, o quanto possível, a substituição da privativa de liberdade, de caráter 

mais grave, entre as sanções existentes, por outras de cunho social, como a suspensão 

condicional, as restritivas de direito e as pecuniárias.57  

Os instrumentos mundiais de Direitos Humanos afirmam que a finalidade das 

penas privativas de liberdade deve ser a reforma e a readaptação social do 

condenado,58 e sem nenhum sentido humanístico a mera retribuição ou a mera 

prevenção geral. Se o direito penal tivesse apenas uma missão preventiva, seria 

ilegítimo.59  

Para que tal prevenção possa trilhar um caminho escorreito em um Estado 

Democrático de Direito, que priorize a dignidade humana, é necessário que o 

escarmento não se preste: 1) a tratar o condenado mediante constrangimentos físicos; 

2) a tratar o condenado como um ser inferior; 3) a tratar do condenado de forma igual 

a todos os demais condenados (isonomia aristotélica); 4) a tratar o condenado como 

um ser que necessariamente precise de um tratamento psíquico de âmbito moral ou 

“ressocializante”.  

                                                 
56 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 226. 
57 CAMARGO, Antonio Luiz Chaves. Bases do direito penal no estado democrático de direito, p. 93. 
58 Convenção Americana sobre Direitos Humanos – “Pacto de San Jose de Costa Rica” – 1969, artigo 5 – Direito 
à integridade pessoal – § 6: “As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 
readaptação dos condenados”.  
59 Se o direito penal penal só tivesse uma missão preventiva, seria, de acordo com o estado atual de nossos 
conhecimentos, ilegítimo (tradução nossa) (HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a 
la criminología, p. 389). 
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O segredo da prevenção especial estaria em encontrar um método que 

permitisse uma modificação do enfrentamento dos problemas, fruto de uma tomada de 

consciência da necessidade de um convívio social equilibrado.60 

Se esse caminho não é encontrado na nossa realidade, isso não quer dizer que 

não possa ser a meta a ser buscada.  

Para Claus Roxin,61 a pena está ao serviço da proteção dos bens jurídicos e da 

reinserção do autor na comunidade jurídica. 

Alessandra Orcesi Pedro Greco vê em Claus Roxin, como fim da pena, 

exclusivamente, a prevenção, tanto geral como especial. A prevenção geral não teria 

caráter intimidatório, mas de integração positiva, devendo a pena restaurar a paz 

jurídica. O direito penal, nesse sentido, é fato de integração social, em cujos efeitos se 

inclui também o autor.62 

Há doutrinadores que afirmam justamente o contrário, cogitando que não se 

pode exigir do direito penal uma ressocialização, ou mesmo a mera retribuição. Tal 

não seria competência do Estado. A pena só teria a finalidade de reafirmar os valores 

da sociedade.63 

Pensamos de forma diversa. Um posicionamento que só objetivasse a defesa 

dos bens jurídicos tutelados seria incompleto. Ficaria faltando um objetivo de 

melhoria, um fim humanístico à pena e ao direito penal, caso o mesmo se limitasse a 

um posicionar valores socialmente relevantes, sem se preocupar com a reparação dos 

valores atingidos, com ao menos a tentativa de evitar novos danos a esses valores e 

                                                 
60 Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde apontam a existência e críticas lançadas a um movimento 
iniciado na década de 70, conhecido como terapia social ressocializadora. Terminam por afirmar que a pena 
privativa de liberdade deveria perder sua função custodial precípua, ficando esta em segundo plano, deixando 
espaço para fins terapêuticos. Deveria perder progressivamente seu caráter de mal e aparecer como ajuda e como 
oportunidade para o recluso (HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la 
criminología, p. 252). 
61 ROXIN, Claus. Política criminal y estructura del delito, p. 13. 
62 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A autocolocação da vítima em risco, p. 78. 
63 Posicionamento defendido por Alessandra Orcesi Pedro Greco em Banca de Doutorado, na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC, sendo examinado Ricardo Alves Bento, com trabalho sobre a 
presunção de inocência no processo penal brasileiro, em 14 de dezembro de 2004. 
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com a busca de mecanismos de reinserção dos seres humanos que praticaram os 

delitos. 

As prisões passariam a ser apenas armários ou depósitos de pessoas, a quem se 

poderia dar o nome de extirpados, pois seria apenas essa a finalidade da pena privativa 

de liberdade. 

 

2.2.1. Reação social à criminalidade de caráter não punitivo 

 

Como as teorias da pena também não vêm conseguindo dar respostas 

satisfatórias à questão posta do por que e para que castigamos, surgem novas formas 

de reação social à criminalidade, mas de caráter não punitivo. Seu enfoque é de que, 

como a pena privativa de liberdade não tem conseguido solucionar satisfatoriamente o 

problema da criminalidade e, muitas vezes, acirra tal problema, com um efeito 

criminógeno, devem ser utilizados outros mecanismos, que abram mão do mero 

castigo. 

Essas teorias compreendem o abolicionismo, a não intervenção, as medidas de 

segurança e a reparação do dano. 

Abolicionismo 

As teorias abolicionistas são de duas espécies.  

A radical, que prega a abolição total do direito penal e das instituições que o 

aplicam. Para ela, deixariam de existir a polícia judiciária, os juízes e os carcereiros. 

Produto de meios universitários holandeses e noruegueses, tem pouquíssima aceitação 

prática.64 

Outra proposta é a abolição da pena de prisão. Nenhum país a adotou. 
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No entanto, propostas abolicionistas mais ponderadas vêm sendo 

implementadas em muitos países, como a que prega a abolição pena de morte ou 

mesmo a abolição da prisão perpétua. Aqui no Brasil implantou-se a substituição da 

pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou sua substituição por 

multa. 

Não intervenção 

Advinda do movimento abolicionista acima referido, e fundada nos mesmos 

questionamentos, a não intervenção prega a utilização de outros mecanismos de 

correção ao infrator de pequena e média gravidade, tais como terapia de grupo, terapia 

ocupacional, tratamento ambulatorial, tratamento de dependências químicas, 

conciliação com a vítima, indenização e reparação de danos, liberdade assistida.  

Medidas de segurança 

Essa teoria prega que a pena retributiva seja substituída por uma medida 

proporcional à periculosidade do delinqüente. Far-se-ia um prognóstico dessa 

periculosidade e, com base nele, se aplicaria uma medida preventiva. Todo aquele que 

praticou um delito seria examinado para se avaliar a possibilidade de voltar a 

delinqüir.  

Como facilmente se deduz, se de um lado o criminoso não habitual – um 

namorado que agride ou mesmo mata o ofensor de sua namorada – poderia escapar 

ileso, uma pessoa desajustada socialmente poderia passar a vida toda “em tratamento”.  

Há que lembrar que essas medidas foram adotadas pelo neo-socialismo alemão 

em 1933, mandando para “tratamento” os refratários ao trabalho, os de vida dissoluta, 

os mendigos e os inúteis. Além disso, previa-se sua esterilização para evitar-se a 

propagação indesejada desse tipo de desajustes sociais e a castração dos homossexuais. 

                                                                                             
64 “As propostas abolicionistas radiais soam nos momentos atuais, pelo menos com respeito ao castigo dos 
delitos mais graves e preocupantes para a sociedade, a música celestial e no melhor dos casos parecem utópicas” 
(tradução nossa) (HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 362). 
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Tais medidas não foram exclusividade do fascismo. Francisco Muñoz Conde65 

anota que, tanto nos Estados Unidos da América como na Suécia, mesmo após a 

Segunda Guerra Mundial, foram praticadas lobotomias em pessoas consideradas 

perigosas, bem como esterilizações forçadas em deficientes mentais e pessoas 

portadoras de enfermidades hereditárias. 

Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde apontam para um retorno dessa 

teoria na última década, defendida para tratamento dos delinqüentes sexuais violentos. 

Vem sendo pregada para aqueles portadores de patologias mentais graves e que 

tenham praticado assassinatos ou violação de crianças. Mesmo com penas privativas 

de liberdade normalmente graves, pondera-se que ao término da mesma o criminoso 

poderá voltar a delinqüir, assim como nos casos de semi-imputabilidade ou 

inimputabilidade, em que os crimes poderão se repetir. Perguntam o que fazer nesse 

caso e respondem à própria indagação afirmando que o risco deve ser assumido, como 

se faz com o assassino, o ladrão, o narcotraficante etc. 

Anotam os mesmos autores que esse tipo de medida de segurança para delitos e 

delinqüentes sexuais vem sendo adotado pouco a pouco, estando previsto na legislação 

de alguns estados americanos, na Inglaterra e na Alemanha.66 

Entendemos que realizar de forma generalizada lobotomias em delinqüentes 

sexuais é ato similar ao de amputar as mãos de delinqüentes patrimoniais. 

No entanto, se a pessoa é doente, deve ser tratada como doente. Aqui não é o 

direito penal que deve intervir, mas os técnicos em medicina. Essa intervenção médica, 

no entanto, deve ser feita dentro do direito. 

Reparação do dano 

Há uma tendência moderna a que a vítima volte a ocupar um lugar de destaque 

no campo penal, e não apenas um papel secundário assemelhado ao da testemunha. 

                                                 
65 MUÑOZ CONDE, Francisco. La esterilización de deficientes psíquicos. Revista de derecho y genoma 
humano, 1995, apud HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 
374/383. 
66 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 376 e 378. 
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Com o surgimento da vitimologia como ramo científico autônomo da 

criminologia, os estudiosos do direito penal passaram a se preocupar com o conceito 

de vítima, com suas diversas classificações e com o comportamento dela em face do 

delito. A vítima pode ser definida como aquela que sofre as conseqüências de 

determinada conduta típica, de modo relevante, propiciando a atuação do Estado para 

atingir os fins do direito penal, no Estado Democrático de Direito.67 

Mormente nos delitos patrimoniais sem violência, a reparação do dano, por 

meio de composição, parece uma alternativa conveniente à aplicação da sanção penal. 

 

2.2.2. Reação social (neo)retribucionista 

 

A segurança jurídica não pode, como querem muitos, ser encontrada pela mera 

retribuição dentro da equação periculosidade versus quantidade de pena. Sustentam 

estes que, como a prevenção especial deve buscar desmotivar o apenado da prática 

delituosa, conclui-se que, quanto maior sua periculosidade, maior deve ser a 

quantidade da pena, para alcançar aquele resultado. Tal conduta, ao contrário de 

reforçar a segurança jurídica, faria soar alarmes nas pessoas de bem e poderia atentar 

contra o Estado Democrático de Direito.68 

O retribucionismo, por si só, hoje em dia, não possui fundamento, não possui 

justa causa.  

                                                 
67 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A autocolocação da vítima em risco, p. 17 e 19. 
68 Zaffaroni e Pierangeli nos dão um exemplo interessante: “Se nosso vizinho se embriaga semanalmente e 
comete pequenos danos como derrubar a nossa lata de lixo, podemos compreender que seja privado de liberdade 
por um par de dias e consideramos isso correto, pois reforça o nosso sentimento de segurança jurídica: o 
sentimento de dispor do direito de colocar a lata de lixo em seu lugar e retirá-la quando o serviço de coleta a 
tiver esvaziado. Se nosso vizinho nos priva deste sentimento por puro gosto, podemos compreender e considerar 
correto que seja privado de liberdade por uma semana, e, se repetiu várias vezes a conduta, podemos 
compreender e considerar que seja forçado a uma entrevista com algum especialista. No entanto, por mais que 
uma equipe renomada de especialistas nos explicasse que, para ‘curar’ o nosso vizinho de seu costume de 
derrubar latas de lixo, é necessário privar-lhe a liberdade por quatro anos, esta medida, em lugar de ser 
considerada adequada e fortalecedora de nosso sentimento de segurança jurídica, nos causaria alarme, afetando 
nosso sentimento de segurança jurídica mais sensivelmente do que o pequeno dano da lata de lixo entornada” 
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, p. 111).  
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A resposta ao clamor social levaria o legislador retribucionista a aumentar 

desmesuradamente a pena, expressando na verdade apenas um sentimento de vingança 

da sociedade na pessoa do delinqüente. Penas cada vez mais elevadas, ou que ferissem 

a dignidade da pessoa humana, como as penas de morte ou castigos corporais.  

Mais uma vez estaríamos nos encaminhando para um Estado totalitário, na 

medida em que se pretendesse acabar com todos os tipos de delito, realizando uma luta 

contínua contra os “inimigos”.  

Esse retribucionismo exacerbado, tão em voga no sentimento da classe média, 

que clama por penas cada vez mais elevadas e pela sanção máxima – a pena de morte –

, por ver cada dia mais ameaçado seu status quo pessoal e patrimonial diante do 

crescimento desenfreado da criminalidade, pode levar a um absolutismo ilimitado.  

A história demonstra isso, como o fascismo alemão em relação aos “crimes” 

praticados por minorias, até ser crime apenas pertencer à determinada minoria. 

Claus Roxin faz referência a trabalho de R. Martinson69 que afirma que, como 
os programas de reabilitação penal fracassaram no sentido de ressocializar os 
condenados, a pena deve ser aplicada com um critério de proporcionalidade em função 
da gravidade do delito. Pura e simplesmente assim deve ser aplicada a sanção. 

Uma teoria criminológica que não leva em conta a realidade social, que não se 
atenha à pessoa do apenado, seu nível de estudo, sua inserção social, sua visão de 
mundo, nem observe os motivos que possam tê-lo levado a praticar o delito, é 
reacionária, e contrária a um estado de direito que objetive o humano. Ser humano é 
ser diferente, ser complexo, ser emotivo, ser amoroso e violento, ser vencedor e ser 
vencido, enfim, é ser gente, gente que deve ser considerada pelo que é, julgada pelo 
que é, e não ser igualada a um nada. 

O retribucionismo faz isso, não levando em conta o humano existente em cada 
pessoa, operacionalizando a pena sem considerar essa pessoa, fazendo-a um nada. 

                                                 
69 MARTINSON, R. What works? Questions and answers about prison reform. Public interest, 35:22/54, 1974, 
apud ROXIN, Claus. Política criminal y estructura del delito, p. 20. 
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Mas não é só o retribucionismo que freqüenta nossa vida em sociedade. Novos 
experimentos têm sido feitos, alguns com invulgar penetração no consciente coletivo e 
nas conversas pseudo-jurídicas. Desde já convém apontar que também não resolvem o 
problema da criminalidade.70 

 

2.2.3. Outras formas de reação social de caráter punitivo ou preventivo 

 

Com base na prevenção geral, e com teoria e práticas desenvolvidas quase que 
em sua totalidade nos Estados Unidos da América,71 vamos estudar o que vem sendo 
chamado de criminologia da vida cotidiana.72 

Seu maior efeito é o que deriva da rapidez e certeza da aplicação das sanções 

penais, do rápido esclarecimento do delito e do castigo de seus autores.73 

Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde nos narram que Rudolf Giuliani, 

então prefeito eleito de Nova York, em 1993, rodeou-se de um bom número de 

criminólogos que partiram da premissa de que ao cidadão interessa mesmo é a forma 

de prevenir o delito e de não ser vítima dos delinqüentes. Para esse cidadão, o que é 

importante é não ser atingido em sua vida cotidiana pelos delitos de massa, os furtos, 

os roubos, os estupros, os seqüestros, carecendo de importância aqueles que ele só vê 

nos noticiários de televisão, como genocídio, tráfico de armas, grandes fraudes 

econômicas e desastres ecológicos.74 

Outra característica importante é que o cidadão que vive em grandes 

aglomerações urbanas vê com bons olhos uma “limpeza urbana”. Não só de papel, de 

lixo, mas de mendigos, de desocupados, de grafiteiros, de desajustados sociais. 

                                                 
70 No atual momento, nenhuma dessas teorias domina completamente o pensamento criminológico, no qual cada 
vez mais teorias ecléticas procuram buscar de cada umas das teorias existentes os argumentos que lhe parecem 
mais razoáveis, ou mais convincentes, afastando os pontos mais discutíveis ou menos fundamentados. (tradução 
nossa) (HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 42). 
71 FELSON, Marcus. Crime and everiday life; GOTTFREDSON, Michael R.; HIRSCHI, Travis. A general 
theory of crime. 
72 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 328. 
73 Idem, ibidem. 
74 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 329. 
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Daí o sucesso das propostas e práticas de tolerância zero (zero tolerance), nas 

quais são impostos severos castigos para infrações de escassa relevância social, não se 

permitindo nenhuma exceção. Pregam-se exemplares sanções a quem grafita uma 

estação de metrô, não porque tal infração seja grave, mas, porque se ficar impune, o 

grafiteiro amanhã se aventurará em condutas muito mais gravosas. 

Sua origem foi um breve artigo lançado em 1982, com o título de Broken 

Windows.75 O mote é que uma casa com uma janela quebrada (broken window) é 

muito mais convidativa à criminalidade do que outra que aparente solidez. O mesmo 

se diga, em grande escala, de uma cidade. 

Francisco Muñoz Conde afirma que tal conduta equivale a matar mosquitos 

com canhões.76 

Um efeito da tolerância zero é que a criminalidade em massa de fato 

desaparece, não porque termina, mas porque migra.  

No Brasil, durante muitas décadas, houve um êxodo rural, pois as condições de 

vida no campo estavam cada vez mais duras. As cidades inflaram. Mal comparando, é 

o que ocorre com a implementação da tolerância zero. Ocorre uma migração desse tipo 

de criminalidade. 

Outro exemplo nosso conhecido é o que ocorre quando em determinado ponto 

da cidade a polícia começa a concentrar esforços no sentido de acabar com a 

prostituição e persegue prostitutas e travestis. O sucesso obtido ali acarreta a 

aglomeração dessas atividades em outros locais da cidade. É ingenuidade pensar que a 

prostituição diminuiu ou acabou em virtude desse tipo de atividade policial. 

Para manter esse tipo de atividade, os gastos policiais sobem e resultam numa 

maior atividade judicial, o que leva a um maior número de condenados.77  

                                                 
75 Publicado no The Atlantic Monthly em 1982, p 29/38, por Wilson e Kelling, conforme HASSEMER, Winfried; 
MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 331. 
76 “Matar mosquitos a cañonazos” (HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la 
criminología, p. 331). 
77 Muñoz Conde afirma que a política penal seguida nos últimos anos por muitos países vem se caracterizando 
fundamentalmente por um aumento da dureza na repressão punitiva, que ameaça voltar aos tempos de uma 
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Como fruto dessa política criminal, em dez anos, a população carcerária nos 

Estados Unidos triplicou,78 aumentando de 740.000 para 2.000.000, sendo que a 

maioria dos reclusos é composta de praticantes de delitos de baixa gravidade.79 

No Brasil, esse incremento seria fatal.80 

Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde afirmam que a política de 

tolerância zero que foi implementada em muitas cidades européias na década de 90, 

ainda que momentaneamente parecesse reduzir a criminalidade, ao ser analisada ao 

longo do tempo, demonstrou não baixar de forma relevante o número de delitos, nem 

mesmo os delitos menores, e sim, ao revés, vem provocando um aumento 

impressionante de queixas de muitos setores contra a violência e os excessos 

policiais.81 

Outra teoria que vem sendo adotada nos Estados Unidos da América é a 

chamada teoria da prevenção situacional da delinqüência (situational crime 

prevention). 

É baseada no velho ditado de que “a ocasião faz o ladrão”. Parte do princípio de 

que o delito é resultado mais de uma decisão racional do agente do que de uma 

personalidade perturbada psicológica ou socialmente. Na medida em que age 

racionalmente, está mais inclinado a cometer delitos que são mais fáceis de perpetrar 

do que delitos que lhe oferecem maiores riscos de ser preso ou descoberto. 

                                                                                             
política penal autoritária da qual parecia já se ter saído definitivamente (MUÑOZ CONDE, Francisco. Para uma 
ciência crítica do direito penal, Revista de Direito Penal 25:11). 
78 Só no primeiro semestre de 2004, no Estado de New York, foram presas 79.535 pessoas, sendo 47.172 na 
cidade de New York. Consulta a http://criminaljustice.state.ny.us/crimnet/ojsa/cjdata.htm . 
79 Para acesso a estatísticas ligadas a número de delitos, números de prisões efetuadas, número de presos por 
estado dos Estados Unidos da América, consultar na rede mundial de computadores 
www.ncjrs.org/statswww.html. Esse endereço eletrônico dá acesso ao National Criminal Justice Reference 
Service.  
Para outras referências, mormente no Estado de New York, acessar: a) para presos no Estado 
www.criminaljustice.state.ny.us/crimnet/data.htm; b) para dados sobre a corte estadual 
www.courts.state.ny.us/courts/nyc/criminal/caseloadstatistics.shtml; c) para os relatórios anuais sobre justiça e 
criminalidade www.nysl.nysed.gov/scandoclinks/ e www.lib.jjay.cuny.edu/links/index . 
80 Basta lembrar os números do sistema prisional paulista, indicados no Capítulo 1. 
81 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 333. 
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Essas modernas teorias da criminologia são defendidas por Marcus Felson, 

Clarke, Brantinghan, Michael R. Gottfredson e Travis Hirschi.82 

As teorias clássicas explicavam muito bem por que determinados agentes se 

inclinavam mais para o furto ou roubo de veículos, mas não explicavam por que 

determinadas marcas ou modelos estavam mais sujeitos a esse tipo de delito.  

Essas teorias mais contemporâneas afirmam que os motivos da prática do delito 

são menos internos (autocontrole do agente)83 do que externos (facilidade/dificuldade). 

Assim, fica fácil entender por que um Fiat Uno é muito mais furtado que um 

Mercedes84 ou por que casas vazias são mais furtadas, determinados tipos de vítimas 

são mais visadas,85 como idosos, mulheres, pessoas que sacam dinheiro e não tomam 

precauções, e determinados locais possuem maior incidência criminal, tais como 

estradas, locais com iluminação deficiente etc.86  

Para essa teoria, a melhor forma de prevenir a criminalidade seria diminuindo as 

possibilidades de sua consecução. Defende-se que os verdadeiros responsáveis para a 

prevenção da criminalidade são as próprias pessoas, as empresas e todos os que são 

diretamente afetados pelos delitos. 

Uma aplicação prática dessa teoria vem sendo a implementação, quer particular, 

quer pública, de câmeras de vídeo em lugares de trabalho ou mesmo em vias públicas.  

A par de implementarem uma sociedade vigiada, ao estilo do “1984”, de 

George Orwell,87 com a sempre nefasta invasão das esferas de privacidade e 

                                                 
82 FELSON, Marcus, Crime and everyday life, 3. ed., 2002; CLARKE, R. V., Situational crime prevention. 
Succesful cases studies. 2. ed. New York: Harrow & Heston, 1997; BRANTINGHAN, P. J./ BRANTINGHAN, 
P. L., Environmental criminology. 2. ed. Prospect Heights, 1991; GOTTFREDSON, Michael R.; HIRSCHI, 
Travis. A general theory of crime, Stanford, 1990. Infelizmente só tivemos acesso às obras de Felson e 
Gottfredson, as duas outras foram referidas tanto nestas quanto em HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, 
Francisco. Introdución a la criminología. 
83 Sobre baixo autocontrole, ver GOTTFREDSON, Michael R.; HIRSCHI, Travis. A general theory of crime, p. 
85/123. 
84 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdución a la criminología, p. 337. 
85 Sobre o tema, ver GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A autocolocação da vítima em risco, principalmente o 
seu capítulo 6. 
86 Sobre esse tema, ver FELSON, Marcus. Crime and everiday life, one crime feeds another, p. 105/119. 
87 ORWELL, George. 1984. Esse autor narra a vida em uma sociedade controlada pelo “Grande Irmão”, o chefe 
supremo do “Partido”, que tudo observa e a quem nada escapa, não havendo espaço para a privacidade. Nessa 
sociedade, Winston Smith, funcionário do Ministério da Verdade, vive alienado, mas acaba se revoltando. 
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intimidade das pessoas, tais práticas muitas vezes transferem a mãos privadas algumas 

das tarefas até o momento exercidas pelo Estado. A segurança privada que proliferou 

nos últimos anos passa a ter mecanismos sofisticados de suporte, com conseqüências 

ainda desconhecidas.  

Quando tudo estiver iluminado e trancado, isto é, quando a prática das condutas 

delitivas for mais difícil pelas barreiras colocadas, o crime continuará a ser praticado 

mesmo assim, com mais ousadia e, possivelmente, com maior risco social. 

É importante observar que essa teoria situacional também não atinge a 

macrocriminalidade.  

 

2.3. Tendências atuais 

2.3.1. Claus Roxin 

 

Claus Roxin separa direito penal e política criminal. Para ele, o direito penal só 

será ciência jurídica em sentido próprio quando se ocupar da análise conceitual das 

regulamentações jurídico-positivas e da sua ordenação no sistema. A política criminal, 

que se importa com os conteúdos sociais e os fins do direito penal, encontra-se fora do 

âmbito do jurídico.88 Ela é um componente da política social. É, também, orientadora 

da interpretação, pois motiva o legislador.89 

Após fulminar o retribucionismo americano como um retorno ao direito penal 

da Idade Média, argumenta que a prevenção especial, baseada no princípio da 

culpabilidade e que busca desenvolver na pessoa do condenado a vontade e a 

capacidade, por meio de ajudas psiquiátricas, psicológicas, pedagógicas e sociais, para 

que no futuro leve uma vida livre de novas cominações penais, continua sendo seu 

pensamento e pensamento da política criminal alemã.  

                                                 
88 ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal, p. 12. 
89 ROXIN, Claus. ob. cit., p. 93. 
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Desenvolve ainda a idéia da reparação dos danos provocados, pelo condenado, 

anotando que a vítima de delitos leves está menos interessada no castigo do que em 

uma reparação. Essa seria sua proposta de alternativa construtiva ao retribucionismo, 

pois serviria tanto à vítima, quanto ao condenado e ao Estado.90  

 

2.3.2. Günter Jakobs 

 

Günter Jakobs vem traçando sua teoria sobre o direito penal do Inimigo.91  

Tais inimigos são criminosos econômicos, terroristas, delinqüentes organizados, 

autores de delitos sexuais e de outros crimes violentos. São aqueles que se afastam de 

modo permanente do Direito e não oferecem garantias de retorno.  

Tendo se afastado do direito, passam a não ter direito a serem tratados como 

sujeito de direitos, não sendo sujeitos processuais e não possuindo, conseqüentemente, 

direitos processuais, tais como o de se comunicarem com seus advogados. 

Há um direito penal do cidadão, para aquele que, embora tenha delinqüido, 

mostra sinais de que se conduzirá dentro do direito, e um direito do inimigo, destinado 

àqueles que permanentemente atentam contra o Estado. 

Luiz Flávio Gomes lista as principais características dessa teoria: a) o inimigo 

não pode ser punido com pena, e sim com medida de segurança; b) não deve ser 

punido de acordo com sua culpabilidade, senão consoante sua periculosidade; c) as 

medidas contra o inimigo não olham prioritariamente o passado, o que fez, mas o 

futuro, o perigo por ele representado; d) não envolve direito penal retrospectivo, mas 

prospectivo; e) o inimigo não é um sujeito de direito, é objeto de coação; f) o cidadão, 

mesmo depois de delinqüir, continua com status de pessoa, o inimigo perde esse 

status, importando apenas sua periculosidade; g) o direito penal do cidadão mantém a 

                                                 
90 ROXIN, Claus. Política criminal y estructura del delito, p. 27/32. 
91 JAKOBS, Günter; CANCIO MELÍA, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madrid: Civitas, 2003. 
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vigência da norma, o direito penal do Inimigo combate preponderantemente perigos; 

h) o direito penal do inimigo deve adiantar o âmbito de proteção da norma, 

antecipando a tutela penal, para alcançar atos preparatórios; i) mesmo que a pena seja 

elevada e desproporcional, ainda assim se justifica a antecipação da proteção penal; j) 

enquanto a ação contra um cidadão deve aguardar a exteriorização de um fato, com 

relação ao inimigo a ação deve ser pronta e prévia, em razão de sua periculosidade.92 

Apenas agora começa no Brasil o estudo dessa teoria e as críticas certamente 

serão contundentes.93 

 

2.3.3. Winfried Hassemer 

 

Para Winfried Hassemer, o direito penal deve permanecer, no seu aspecto 

central, um direito penal formal, em um campo no qual pode funcionar, que é o de 

bens e direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, integridade física, enfim 

direitos que podem ser descritos com precisão, cuja lesão pode ser objeto de um 

processo penal normal. 

Advoga a criação de um direito que batizou de “direito de intervenção”. Tal 

ramo do direito precisaria ser eficiente contra pessoas jurídicas, pois muitos dos 

problemas modernos envolvem grupos, instituições e organizações sociais. Esse 

campo do direito deve ser orientado pelo perigo, pela periclitação, e não pelo dano.  

Afirma que a criminalidade moderna não é um caso de danos, é um caso de 

riscos. Esse novo ramo do direito precisa poder reagir ao perigo, ao risco, precisa ser 

sensível diante de uma mínima mudança que se pode transformar em grande problema. 

Deve ser preventivo, pois a repressão vem tarde demais. 

                                                 
92 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal do inimigo, p. 3. 
93 Luiz Flávio Gomes aponta conferência ministrada por Eugênio Raul Zaffaroni em 14 de agosto de 2004, em 
São Paulo, na qual foram feitas críticas ao pensamento de Günter Jakobs e sua teoria do direito penal do inimigo. 
Em essência, que tal teoria se presta à manutenção do poder dominante, poder esse que não mais conta com 
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Deve poder agir no nascedouro dos problemas, por isso o denomina de Direito 

de Intervenção.  

Esse ramo do direito visaria a proteger o coletivo e deveria ser orientado por 

esse coletivo, algo impensável para o direito penal.94  

 

2.3.4. O USA Patriot Act 

 

O Ato Patriota Americano (tradução nossa) foi aprovado pelo Senado Federal 

dos Estados Unidos da América em 11 de outubro de 2001.95 Foi feito em resposta aos 

ataques terroristas de 11 de setembro daquele ano.  

Trata-se de uma aplicação prática e recente de reação de um Estado em face da 

criminalidade organizada, daí a importância de sua menção neste estudo. 

O ato dá aos agentes federais maior autoridade para colher e interceptar 

comunicações, tanto para as forças policiais quanto para os serviços de inteligência. 

Dá ao Secretário do Tesouro daquele país poderes reguladores para combater a 

corrupção nas instituições financeiras americanas, com relação à lavagem de dinheiro 

de procedência externa. Permite que terroristas estrangeiros sejam capturados e 

expulsos do país. Permite o fechamento de fronteiras, bem como um maior controle de 

imigração. Determina que os clientes de instituições financeiras tenham um tipo de 

identificação padrão. Cria novos tipos penais, novas sanções penais e novos 

procedimentos para serem usados contra terroristas domésticos e internacionais.  

Entre as autorizações e medidas do ato, temos: a) permite o confisco de 

qualquer propriedade de indivíduo ou entidade que participou ou planejou um ato de 

                                                                                             
limites e se transforma em um Estado policial, gerando o fenômeno da prisionização em massa dos 
marginalizados (GOMES, Luiz Flávio, ob. cit., p. 4). 
94 HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal, p. 95/97. 
95 Os dados foram obtidos no site www.fas.org./irp/crs/RS21203.pdf, com acesso realizado em 29 de dezembro 
de 2004. Trata-se de site da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América, e de relatório de seu 
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terrorismo doméstico ou internacional; b) incrementa recompensas para informações 

sobre práticas terroristas; c) facilita o acesso governamental a informações 

confidenciais; d) nega a uma entidade coorporativa o direito de contestar um confisco 

se seu principal controlador está foragido; e) cria programa federal de compensações e 

assistência a vítimas de atos terroristas; f) permite que as ordens judiciais de busca e 

apreensão, bem como de interceptação de informações, omitam a identificação do 

investigado e os locais em que serão realizadas; g) permite as interceptações de e-mail 

e de telefonemas, bem como o acesso a qualquer item tangível, como boletos de 

compra, dados de locação de veículos e dados de empresas de locação de 

cofres/armários em estações, aeroportos etc. 

As novas figuras penais são relacionadas a: a) ataques terroristas a transportes 

de massa; b) danos provocados por armas biológicas; c) terrorismo em portos; d) 

fornecimento de material que auxilie o terrorismo; e) ilicitude de conduta associada a 

lavagem de dinheiro; f) realização por empresa de pedido fraudulento de caridade.  

As sanções penais são majoradas para os crimes de terrorismo, conspiração para 

a prática de alguns atos de terrorismo, crimes ligados à computação e caridade 

fraudulenta. 

As práticas decorrentes desse Ato Patriota estão sendo observadas pelo mundo 

como um todo.96 Principalmente as informações obtidas sobre o tratamento de presos 

em Guantânamo. 

Sobre esse assunto, a Anistia Internacional, organização de nível mundial para a 

proteção aos direitos humanos, anuncia que, apesar de todas as críticas e pedidos 

humanitários feitos, centenas de pessoas de aproximadamente 35 diferentes 

nacionalidades estão presas em um “buraco negro legal” na base naval americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba, muitas delas sem acesso a nenhuma corte de justiça, 

                                                                                             
serviço de pesquisas, sendo responsável Charles Doyle, especialista sênior da divisão de legislação americana. O 
relatório é datado de 18 de abril de 2002. 
96 Local destinado pelo Estado americano para prisão e interrogatório dos suspeitos de envolvimento em práticas 
terroristas. Fonte de informação é o site da Anistia Internacional, www.amnesty.org .  
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aconselhamento legal ou visita de familiares. Tal situação já vem perdurando por 

quatro anos.97  

Essa mesma organização internacional mostra-se preocupada com anúncio que, 

segundo ela, teria sido feito por membros do Congresso Americano, no sentido de 

introduzir legislação especial para interrogatórios por parte das autoridades 

americanas. Tal legislação, batizada de Interrogating Procedures Act (Ato sobre 

procedimentos de interrogatório – tradução nossa), permitiria técnicas altamente 

coercitivas para a obtenção das informações. Esse anúncio teria sido feito em 7 de 

fevereiro de 2005.98 

Parece-nos ser a aplicação prática do direito penal do Inimigo pregado 

posteriormente à edição do Ato Patriota, por Günter Jakobs.99 

 

2.4. Criminalidade moderna e resposta da criminologia 

 

No atual momento, não se vislumbra nenhuma maneira para acabar com a 

criminalidade.  

O exame das diversas teorias que estudaram e estudam o delito, o delinqüente, a 

vítima e a reação social ao crime nos demonstra que há ainda muito a refletir, a 

aprimorar, a evoluir. 

O homem continua sendo um ser social e, para conviver, precisa de regras.  

                                                 
97 Dados obtidos no endereço da Anistia Internacional www.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-eng na 
data de 27 de fevereiro de 2005.  
98 No endereço www.amnesty.org/library/index/engamr510392005 há um questionamento da Anistia 
Internacional sobre o anúncio do Ato de Procedimentos para Interrogatório. Consulta feita no dia 27 de fevereiro 
de 2005.  
99 Ver item 2.3.2 acima e JAKOBS, Günter; CANCIO MELÍA, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madrid: 
Civitas, 2003. 
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Há necessidade de regras duras para tutelar os bens jurídicos mais relevantes, 

para criar uma maior segurança jurídica, para exercitar um controle social. Tais regras 

são as de coerção penal, por meio do direito penal.  

Hoje, as regras existentes são ineficazes para conter a criminalidade moderna.  
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3. FLEXIBILIZAÇÃO 

 

A Criminologia e o direito penal não tem conseguido pôr fim à criminalidade. 

Com relação àquela de alto nível, sofisticada, moderna, parece que nem de longe a 

arranha. 

As fronteiras dos Estados não são óbice para essa criminalidade moderna. 

No Brasil, o uso dos portos e aeroportos na rota internacional do tráfico de 

drogas, bem como a constatação, que quase passou despercebida, da ligação de 

narcotraficantes da cidade do Rio de Janeiro com as FARC,100 movimento de guerrilha 

e com ligação com o narcotráfico da Colômbia, é um pálido exemplo desse fato.  

Nos defrontamos com uma sociedade cada vez mais estupefata e refém dessa 

criminalidade. 

Quer-se buscar no direito penal e no direito processual penal a solução para esse 

problema, mas o simples agravamento das sanções, as adjetivações bombásticas, a 

proliferação legiferante não têm obtido bom êxito no combate à criminalidade. 

Ao contrário, o resultado que intuitivamente se vê é o enfraquecimento do 

direito penal.101 

O crescimento dessa criminalidade e a velocidade desse crescimento têm feito 

com que a comunidade internacional busque promover reformas legislativas nos 

                                                 
100 Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia. 
101 Para Antonio Luis Chaves Camargo, o resultado é o enfraquecimento do direito penal, que não consegue 
atingir a legitimação pretendida pelo legislador, por meio de uma normatização simbólica, como satisfação a ser 
dada ao anseio de uma sociedade temerosa e atônita, diante da violência, em especial nos grandes centros 
(CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Direitos humanos e direito penal: limites da intervenção estatal no estado 
democrático de direito, p. 76). 
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ordenamentos internos dos Estados,102 com o objetivo de aumentar o grau de eficiência 

da repressão às atividades desses grupos.103 

Alguns dos institutos penais que se quer ver implementados são estranhos à 

tradição romano-canônica que está ligada ao Direito brasileiro. Técnicas como delação 

premiada, infiltração de agentes e não intervenção flagrancial para dar continuidade às 

investigações foram incorporadas em nosso sistema legislativo,104 embora sejam 

oriundas do direito anglo-saxão. 

Luiz Flávio Gomes alerta que característica fundamental do direito penal da 

globalização não é a busca do valor “justiça” nas decisões criminalizadoras, mas a 

instrumentalização das suas conveniências.105 

Parece haver necessidade de uma flexibilização. Resta saber se essa 

flexibilização é de garantias arduamente conquistadas ou de conceitos,106 e se se falar 

de “harmonização” das garantias fundamentais não é mero eufemismo. 

Esse problema é grave e, no Brasil, está ligado à estagnação das idéias penais, 

que não conseguiram superar a fase de um dogmatismo exagerado, ou seja, uma 

postura crítica direcionada para um direito penal moderno.107 

Antonio Luis Chaves Carmargo acrescenta que todo o debate do direito penal 

moderno na Europa, diversamente do que ocorre no Brasil, ainda adormecido num 

                                                 
102 Marco Antonio Marques da Silva explica que, como o direito penal da globalização tem um objetivo 
eminentemente prático, deve buscar uma uniformidade de respostas no campo jurídico penal entre os Estados no 
tocante ao tratamento da delinqüência supranacional. Com isso deve-se evitar a criação do que alguns chamam 
de “paraísos jurídicos penais”. A solução que se põe como mais plausível atualmente seria a adoção pelos 
Estados de tratados de uniformização das legislações penais, inclusive em temas da chamada Parte Geral, 
acompanhados de esforços concretos no sentido de garantir o quanto possível uma aplicação homogênea dos 
mesmos (SILVA, Marco Antonio Marques. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito, p. 137/138). 
103 ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. A vigência da lei penal no espaço: efeitos da globalização. In: SARTORI, 
Ivan Ricardo Garisio (coord.). Estudos de direito penal – aspectos práticos e polêmicos, coordenador, p. 55. 
104 Leis 9.080/95, 9.613/98, 9.807/99, que tratam da delação premiada; a Lei 9.034/95 permite o retardamento da 
ação policial; a Lei 10.217/01 regra a figura do agente infiltrado, tendo modificado a Lei 9.034/95. 
105 GOMES, Luiz Flávio. Lavagem de capitais como expressão do direito penal globalizado. Estudos criminais 
em homenagem a Evandro Lins e Silva, p. 227. 
106 Para José Renato Nalini, um descompasso entre as necessidades e os reclamos da comunidade – inclusive a 
jurídica – e o tratamento legislativo das novas questões reside na resistência da cultura jurídica em trabalhar com 
novas realidades e de flexibilizar conceitos antigos (NALINI, José Renato. Perspectivas e desafios do direito 
penal no século XXI, p. 402). 
107 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Bases do direito penal no estado democrático de direito, p. 81. 
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positivismo jurídico ortodoxo, está voltado para a busca de norma mais eficaz para a 

reprovação criminal, sem abandonar os princípios, que regem o direito penal no Estado 

Democrático de Direito.108 

Marco Antonio Marques da Silva argumenta que, partindo-se da constatação de 

que o paradigma do direito penal globalizado é o delito econômico organizado, em um 

sentido de política criminal, a tendência será acenar aos imputados com menos 

garantias pelo enorme potencial perigoso que apresentam.109  

Ao examinar a situação atual da Alemanha, Winfried Hassemer afirma que lá 

não existe hoje o clima político que seria necessário para um exercício do 

procedimento penal e do direito processual penal adequados a um Estado de Direito.110  

Acrescenta que a direção que se traça a esse respeito não é a de uma 

descriminalização nem a de uma modificação da criminalização, mas claramente a de 

uma nova criminalização. O legislador alemão segue em grande escala os sentimentos 

públicos de ameaça à população nos campos mencionados, e busca satisfazer uma 

necessidade de ação política atual por meio de uma legislação meramente simbólica. 

Por um lado, o legislador elege a forma dos delitos de perigo abstrato, cujos 

pressupostos de punição – por meio da renúncia à comprovação da produção de um 

dano e de sua causalidade –reduzem-se em sua essência. Por outro lado, constata que 

essa nova criminalização vem acompanhada de um “déficit de execução”, 

circunstância que faz pensar se tem sentido a introdução do direito penal nessas áreas, 

em sua forma atual.  

As modificações do direito processual penal que nesse momento estão sendo 

estudadas na Alemanha tendem a satisfazer interesses criminalísticos – porém, à custa 

dos direitos de liberdade do imputado e de outros intervenientes no procedimento – e 

aumentam e reforçam os instrumentos instrutórios em qualidade e quantidade. 

                                                 
108 Idem, p. 88. 
109 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito, p. 139. 
110 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy, p. 87. 
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Esse autor aponta111 três exemplos já adotados na legislação alemã: a) o 
comércio com a justiça,112 o qual seria uma restrição muito grave ao princípio da 
legalidade; b) depoimentos de delatores, em casos de terrorismo, mediante atenuação 
da pena ou suspensão do processo, para permitir um avanço nas investigações do 
grupo criminoso; c) negociação do resultado do processo entre os operadores do 
direito,113 com oferta de diminuição da pena em troca da não utilização de expedientes 
que atrasariam ou dificultariam o processo, o que também parece evidenciar os perigos 
de um procedimento sem forma, com ameaça aos princípios da publicidade, oralidade 
e presunção de inocência.  

Samuel Zem afirma, estudando o pensamento de Winfried Hassemer, que as 
pessoas, de um modo geral, quando a ameaça é especialmente grave, abrem mão de 
suas garantias constitucionais.114  

Além de todos esses pensamentos que ou demonstram ou pressupõem 
necessárias alterações na dogmática atual, hoje existe ainda toda uma discussão sobre a 
intersubjetividade como mecanismo de regulação social. Essa discussão, ainda 
incipiente no Brasil, tem como seu principal porta-voz Antonio Luis Chaves 
Camargo.115 

Seus estudos116 baseiam-se nas teorias da Escola de Frankfurt, e principalmente 
no herdeiro do neo-kantismo, Jürgen Habermas.117 

Para este, não há valia em um dogmatismo desligado da realidade. Para haver 
essa ligação, é de todo necessário que o discurso comunicativo seja levado em 
consideração.118 

                                                 
111 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy, p. 89/92. 
112 Trata-se do instituto da suspensão do processo, nos procedimentos junto aos Juizados Especiais Criminais, na 
legislação brasileira, Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
113 Similar à transação penal ou à oferta de suspensão, na legislação brasileira acima referida. 
114 ZEM, Samuel. Segurança pública e garantias individuais sob ameaça da criminalidade comum e organizada 
na visão de Winfried Hassemer, p 73. 
115 Professor Titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
116 Principalmente “Culpabilidade e reprovação penal”, que foi sua tese apresentada à Congregação da Faculdade 
de Direito para o concurso de Professor Titular de Direito Penal. 
117 HABERMAS, Jürgen. Moral consciousness and communicative action. 
118 Antonio Luis Chaves Camargo afirma que, no plano social, ou das relações sociais, a ética discursiva 
desempenha um papel fundamental para a validade e legitimidade de uma norma (CAMARGO, Antonio Luis 
Chaves. Culpabilidade e reprovação penal, p. 21). 
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Ao tratar da evolução social e dos direitos individuais, Antonio Luis Chaves 

Camargo afirma que os fundamentos dos direitos individuais se encontram no próprio 

agir comunicativo, salientando-se que não se pode estabelecer um rigor conceitual para 

os mesmos, pois estaríamos pretendendo, como o positivismo jurídico, uma sociedade 

sem dissenso, o que resultaria na própria negação da evolução social.119  

A criminalidade moderna tem levado a sociedade a exigir uma evolução do 

direito penal capaz de minimizá-la. 

Tal evolução pode ser buscada em um outro ramo do direito, como indica 

Winfried Hassemer,120 ou em um direito penal diferenciado, como defende Günter 

Jakobs.121 

Pode ser buscada modificando-se o atual direito penal, encontrando novos 

mecanismos para prevenção e repressão da criminalidade moderna. 

Para Winfried Hassemer, há necessidade de respostas flexíveis. Modificando-se 

a situação, a resposta penal deve ser modificada. O direito penal, nesse sentido, não 

pode se modernizar sem abrir mão de alguns princípios.122  

Nesse sentido de flexibilização, e com esse enfoque de uma possível releitura 

dogmática, é que pretendemos efetuar nosso estudo sobre o uso da inversão do ônus da 

prova no processo penal. 

                                                 
119 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Culpabilidade e reprovação penal, p. 27. 
120 Direito de intervenção. Sobre esse tema, vide capítulo anterior, item 2.3. 
121 Direito penal do inimigo. Sobre esse tema, vide capítulo anterior, item 2.3. 
122 HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal, p. 95. 
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4. A VERDADE 

 

O tema de prova e ônus da prova trata da discussão sobre a verdade e sua busca. 

Afinal, a prova tem por objetivo demonstrar fatos pretéritos em juízo e, dentro do 

possível, tais fatos devem ser retratados da maneira mais fiel possível. Poderíamos 

dizer, assim, que o que se pretende é retratar a verdade sobre os fatos relevantes para o 

desfecho do processo. 

O ônus da prova não deixa de ser um sucessor da verdade,123 na medida em que 

é aplicado quando o retrato trazido ao processo deixa o julgador em dúvida. 

De toda forma, falar sobre verdade é falar sobre algo que, mesmo após muito 

estudo, ainda não há pacificação. 

Na alegoria da caverna, é a verdade do que existe fora dela que provocou a 

morte do único que viu a realidade exterior e teve coragem de contar.124  

Sócrates deu sua vida para não negar a verdade.125 

Thomas Hobbes encerra seu Leviatã afirmando que apenas a verdade que não se 

opõe nem ao lucro nem ao prazer humano é a todos bem-vinda.126 Para ele, a verdade, 

quando fere um interesse pode chegar a ser suprimida, na medida das forças e da 

capacidade do interessado. 

                                                 
123 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 20. 
124 Platão expõe no livro VII de A República a alegoria da caverna. No diálogo entre Sócrates e Glauco, um dos 
muitos prisioneiros acorrentados que vivem em uma caverna consegue dela sair. Para quem só via sombras, a 
realidade é difícil de aceitar, mas por fim “será o Sol, e não as suas imagens refletidas nas águas ou em qualquer 
outra coisa, mas o próprio Sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal como é” (PLATÃO. A 
república). O sol e sua busca não deixa de ser o mesmo que a verdade e sua busca. 
125 Platão narra o fato em sua Apologia a Sócrates, o julgamento do sábio que afirmava que o verdadeiro saber 
consiste em saber que não se sabe (PLATÃO. Apologia a Sócrates).  
126 Thomas Hobbes de Malmesbury escreveu seu Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico 
e Civil, em 1651, na Inglaterra.  



 64 

Para Hannah Arendt,127 o brocardo latino fiat iustitia, et pereat mundus poderia 

ser substituído por Fiat veritas, et pereat mundus.128 Vivemos em um mundo de 

inverdades e mentiras. A verdade factual é muito mais vulnerável que a verdade 

científica. Assim, uma vez perdidos ou abafados pela mentira, os enunciados de uma 

teoria matemática poderiam ser redescobertos, o mesmo não acontecendo com fatos. 

Sobre estes, lembra também que podem ser substituídos ou dissimulados pela mentira, 

a qual se torna, com a passar do tempo, verdade. 

A verdade pode ser demonstrada.129 

Há ainda o problema da opinião. Opinião é aquilo que a pessoa pensa ser, mas 

que não tem como demonstrar. A maioria das pessoas transmite opiniões, e não 

verdades. Há que se entender que opinião infundada não se confunde com mentira. É 

uma inverdade. Já a mentira é uma afirmação que se sabe ser falsa, é sempre 

intencional. 

Para Hannah Arendt, verdade é aquilo que não podemos modificar.130  

A verdade parece ser algo inalcançável no âmbito do processo, ou mesmo 

desnecessária. 

Michele Taruffo estudou o tema131 e mostra que existem os que pensam que ela 
é inalcançável, tanto no processo quanto fora dele. Afirma haver impossibilidade 
teórica, ideológica e prática. Mostra ainda que, para alguns tipos de processo, como os 

                                                 
127 O sétimo capítulo de seu Entre o passado e o futuro tem o título de Verdade e Política, e é um estudo muito 
interessante sobre verdade, opinião, mentira e manipulação fática (ARENDT, Hannah. Entre o passado e o 
futuro. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2003). 
128 Faça-se a justiça e o mundo perecerá e faça-se a verdade e o mundo perecerá (tradução nossa).  
129 Essa afirmação pode ser deduzida da obra O problema da verdade: teoria do conhecimento, de Jacob 
Bazzarian (4. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1994), conforme referência feita por BADARÓ, Gustavo Henrique 
Righi Ivahy. Ônus da Prova no processo penal, p. 32: “A verdade material, objetiva ou real, como nas ciências 
naturais, que consiste na conformidade do conteúdo do conhecimento com o seu objeto real, quando uma 
proposição é verdadeira se for demonstrada ou verificada pela experiência sua correspondência com os fatos 
reais”.  
130 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 325. 
131 TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 7/27. 
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do sistema adversarial,132 a descoberta da verdade é irrelevante, com as partes trazendo 
uma retórica persuasiva tendente a convencer o juiz de que possuem razão.  

Denomina-se adversarial system o modelo procedimental que se caracteriza 
pela predominância das partes na determinação da marcha do processo e da produção 
de provas, próprio do sistema anglo-saxão.133  

O mesmo se pode dizer do processo penal que permite a transação penal. 
Nesses casos de transação ofertada e aceita, até é possível que os fatos imputados não 
correspondam absolutamente com o que verdadeiramente aconteceu. 

Como nos advertem Gian Antonio Micheli e Michele Taruffo,134 ao 
examinarem os sistemas processuais de inúmeros países, mesmo quando o sistema 
processual coloca a verdade como objetivo da fase probatória, a idéia de verdade, a 
qual deveria ser o critério que lhe aferisse a funcionalidade, remanesce muito vaga. 

Assim como a realidade é sentida por cada pessoa de uma forma, devido à 
diferença sensorial, perceptiva, bem como à fixação prévia de modelos no intelecto de 
cada um, a verdade, que busca retratar tal realidade, também se pode afirmar, tem um 
caráter particular e pessoal para cada ser humano. 

À guisa de conceito, entendemos que a verdade é o que de fato ocorreu no 
mundo real e que é relevante para o desfecho do processo. 

 

4.1. Verdade formal e verdade real 

 

A noção de verdade é algo ainda em processo de cognição por parte do ser 

humano. 

                                                 
132 Expressão cunhada por Marcos Alexandre Coelho Zilli, em tradução livre do termo adversary trial, sistema 
processual utilizado nos EUA (ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo 
penal. São Paulo: RT, 2003). 
133 GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório. Revista Forense 
347, p. 4. 
134 TARUFFO, Michele; MICHELI, Gian Antonio. A Prova. Trad. Teresa Celina Arruda Alvim. Revista de 
Processo 16, p. 167. 
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Além de possuir elevada carga emocional, oferece tantas outras perplexidades 

para delimitar-se seu conceito, na medida em que a ela se atribuem qualidades como 

real, material, objetiva etc.135 

Mesmo assim, mesmo aceitando-se que a verdade é algo que não admite 

cognição absoluta, na maioria dos sistemas penais românicos, em especial no 

brasileiro, não é possível abrir mão de sua busca. 

Dessa forma, durante muito tempo se afirmou que, no processo civil, seriam 

permitidas a busca e a fixação de uma verdade apenas formal, enquanto no processo 

penal nada menos que a verdade real seria tolerável.136 

Nesse diapasão, verdade formal seria aquela que veio aos autos, mormente pelo 

esforço das partes litigantes, e a verdade real aquilo que de fato aconteceu. 

Essa conceituação foi transmitida a várias gerações de estudantes de direito. 

Verdadeiros dogmas,137 repetidos todos os dias sem uma melhor apreciação de sua 

validade. 

Tais conceitos estão ultrapassados; o primeiro, por não levar em conta os 

poderes instrutórios do juiz, o segundo porque tal verdade é impossível de ser 

reproduzida. 

O objetivo seria muito mais o de tentar graduar o que se aceitaria como 

verdade, no processo. Mas tal dicotomia é hoje inútil, pois é óbvio que é impossível e 

obter uma verdade absoluta, posto que inatingível, ainda mais quando fruto de um 

processo de busca histórica, e, de outro lado, porque a verdade, considerada como o 

fato ocorrido, é uma só.  

                                                 
135 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal.Tese de livre-docência – 
USP, 1995, p. 34. 
136 Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró faz referência a dez autores que sustentaram esse entendimento 
(BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 33). 
137 Eduardo Espínola Filho afirma, fundado em Manzini, que o fim do processo penal é a apuração da verdade 
real, sem limitações (ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, vol. II, p. 
440). 



 67 

Não mais se pode admitir que o juiz que preside um processo civil possa buscar 

uma verdade menor do que o juiz que preside um processo penal. 

Para Walter Vechiato Júnior, o ideal é a busca da verdade real, mas o processo 

civil contenta-se com a verdade formal, rematando que, contemporaneamente, em 

homenagem aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo, a 

verdade real vem sendo prestigiada.138 

O processo penal não poderia contentar-se apenas com a verdade formal, devido 

à importância do bem jurídico tutelado, a liberdade do acusado.  

Essa argumentação não se sustenta. Primeiro porque no campo civil há disputas 

no mínimo tão relevantes quanto o bem jurídico “liberdade”. Basta lembrar casos 

complexos de guarda de filhos ou de separação judicial. Em segundo lugar, porque, se 

fosse aceita tal divisão, a necessidade de busca da verdade poderia ser graduada pela 

sanção penal aplicável, sendo menos necessária nos casos de multa ou de penas 

restritivas de direito, e muito mais necessária nos casos de reclusão com elevadas 

penas. 

Se a verdade é importante em ambos os campos, para uma sentença justa, sua 

busca deve ser igual, o que equivale a atingir em ambos a demonstração o mais 

próximo possível da verdade, sob pena de se ferirem princípios constitucionais de 

garantia. 

Não há qualquer razão para continuar sublinhando a distinção entre verdade real 

e verdade formal, entendendo a primeira própria do processo penal e a segunda típica 

do processo civil. No processo, penal ou civil, o juiz só pode buscar uma verdade 

processual, que nada mais é que o estágio mais próximo da certeza.139 

Com outra ótica, Gian Antonio Micheli e Michele Taruffo afirmam que a 

verdade formal é aquela limitada por regras jurídicas relativas à demonstração dos 

                                                 
138 VECHIATO JÚNIOR, Walter. Curso de processo civil – processo de conhecimento, p. 304. 
139 GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório, p. 6. 
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fatos respeitantes ao litígio.140 Explicam que, na maioria dos sistemas processuais 

penais, um regramento firme nesse sentido de tolher a livre busca da verdade, 

engessando a atividade jurisdicional, se deve principalmente a uma desconfiança, 

muitas vezes justificada, das partes em relação ao magistrado. Não no sentido de 

corrupção, mas no sentido de estar atrelado à vontade do príncipe. 

Antônio Magalhães Gomes Filho lembra que os excessos das provas legais, que 

produziram verdadeira aversão a qualquer forma de regulamentação nos sistemas 

continentais, ocorriam devido a vícios do sistema inquisitório. A fixação da prova 

legal exercia verdadeira função garantista, evitando o arbítrio do inquisidor. Alerta que 

tal aversão não deve conduzir ao vício oposto de uma liberdade absoluta, próxima do 

arbítrio, na qual se confundiria a livre valoração pelo magistrado, que também é uma 

conquista, com a ausência de vínculos legais também nos procedimentos de admissão 

e produção de provas.141 

A ela, verdade formal, se contrapõe uma verdade substancial, uma verdade 

buscada livremente. Afirmam os autores referidos que toda a moderna teoria da prova 

deve estar voltada para a maneira de se formar a convicção do juiz do modo mais 

distante possível de regras de julgamento pré-constituído, assegurando às partes o 

acesso à formação dessa demonstração.  

No sistema processual penal brasileiro, há restrições à livre busca dessa 

verdade, com regras como: a) prova pericial obrigatória para materializar os crimes 

que deixam vestígios (Código de Processo Penal – artigo 158); b) prova das questões 

de estado (Código de Processo Penal – artigo 155); c) limitação ou vedação dos 

testemunhos ligados à profissão ou confissão religiosa (Código de Processo Penal – 

artigo 207); d) proibição de juntada aos autos de provas obtidas por formas ilícitas 

(Constituição Federal – artigo 5º, LVI).142 

                                                 
140 TARUFFO, Michele; MICHELI, Gian Antonio. A Prova. Trad. Teresa Celina Arruda Alvim, Revista de 
Processo 16/155. 
141 GOMES FILHO, Antonio. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 50-51. 
142 Antônio Magalhães Gomes Filho dá ao tema tratamento exaustivo, dedicando todo um capítulo ao estudo dos 
limites ao direito à prova (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 
89 e ss.). 
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O juiz deve buscar uma verdade, mas que seja uma verdade possível, para não 

tornar tal dever uma missão inglória.  

Fosse exigida do juiz penal a verdade absoluta como pressuposto de uma 

condenação, não seria possível condenar ninguém. Haveria colisão com o princípio do 

in dubio pro reo.  

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró lembra que a limitação à descoberta da 

verdade decorre de questões epistemológicas e não está ligada a valoração de bens 

jurídicos. Afirma que não pode haver uma certeza para o processo penal e outra para o 

processo civil.143  

A essa verdade possível a doutrina vem dando o nome de “verdade judicial”, 

que seria necessariamente relativa e obtida pelo juiz a partir do exame das provas 

existentes nos autos do processo, provas essas que teriam buscado fazer a maior 

aproximação possível daquilo que se chama verdade.144 

 

4.2. Verdade judicial relativa, verossimilhança e probabilidade 

 

Como a verdade absoluta é impossível, a busca da certeza sobre os fatos 

discutidos no processo deve buscar um ou mais sucedâneos. 

Antônio Magalhães Gomes Filho, após atribuir a Piero Calamandrei o estudo 

inicial do termo verossimilhança, compreendendo-o como o contentamento do juiz 

com a mera aparência da verdade, afirma que mais recentemente essa noção tem sido 

utilizada nos sistemas escandinavos, com o objetivo de restringir o alcance das regras 

sobre o ônus da prova e eliminar os aspectos puramente subjetivos do convencimento 

do julgador. A ele cumpriria apenas aferir se a instrução trouxe ao processo o 

necessário a um certo grau de verossimilhança ditado em lei ou estabelecido pelo 

                                                 
143 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 55. 
144 Idem, p. 37. 
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próprio julgador. Aponta ainda que na Alemanha existe o instituto da verossimilhança 

prevalente, baseado naquela obtida pelo uso de regra de experiência.145  

Esse autor critica o uso da verossimilhança, afirmando sua impossibilidade de 

uso no juízo criminal, fundando seu pensamento na negativa de existência de ônus da 

prova no processo penal brasileiro e na inimaginável decisão penal resultante de um 

convencimento superficial, baseado na simples aparência de verdade.  

Há razão em afirmar que a aparência de um direito poderia permitir decisões 

acautelatórias ou antecipatórias de tutela jurisdicional, mas não serviria para sustentar 

uma decisão penal condenatória. 

Daí se passar a uma outra ferramenta, para aferir se a mesma é melhor 

sucedâneo da verdade absoluta, inalcançável. 

Importante analisar a validade de um juízo feito sobre probabilidades. 

Vamos partir da busca de uma verdade possível retratada no processo, em 

forma da “quantidade” de certeza que tal verdade pode gerar no espírito do julgador. 

Poderíamos mensurar essa certeza numa escala de 0 a 100. No limite inferior, 

teríamos a certeza negativa do fato – ele não ocorreu. No limite superior, teríamos a 

certeza positiva do fato – ele ocorreu desta ou daquela forma. Entre os dois extremos, 

teríamos uma certeza relativa, isto é, uma certeza embasada em probabilidades.  

O uso da matemática nos tribunais é experiência da década de 60. Embora tenha 

malogrado,146 por buscar uma decisão em números,147 afastando o lado humano que 

                                                 
145 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p 39. 
146 Neste ponto é sempre lembrado pela doutrina o caso do casal Collins. Uma senhora de idade foi roubada e 
derrubada, segundo ela, por uma moça loira. Uma testemunha narrou que viu uma jovem branca com cabelos 
loiros e “rabo-de-cavalo” correndo e embarcando num automóvel amarelo dirigido por um jovem negro com 
barba e bigode. Um casal com essas características foi preso poucos dias depois. No processo, a prova principal 
foi um perito matemático que demonstrou que somente haveria uma possibilidade em doze milhões de que um 
casal preenchesse todos esses requisitos. Houve condenação, embora nem a vítima nem a testemunha tivessem 
reconhecido o casal e este tenha apresentado um álibi. Tal decisão foi cassada pela Suprema Corte da Califórnia, 
com fundamento em que não havia base probatória suficiente para amparar as possibilidades deduzidas pela 
acusação, as bases matemáticas utilizadas pelo perito não tinham suficiente fundamentação, a dupla criminosa 
poderia não ter as características anunciadas pela vítima e pela testemunha, chegando à conclusão de que a 
instrução do processo por matemática distorceu a finalidade do júri de avaliar as provas, prejudicando a defesa. 
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toda questão criminal possui, seu estudo ainda é extremamente atual, posto que os 

exames de DNA feitos com amostras de material biológico também se baseiam em 

probabilidades. 

Não se deve descartar de todo o recurso matemático. Muitas vezes ele é 

necessário, mas não deve ser único.148 O exemplo é o do próprio DNA. Se esse exame 

de material biológico é positivo para identificar determinada pessoa, e sabe-se que 

aquela pessoa estava no local dos fatos e a vítima a aponta como autor do fato, vê-se 

que há elementos vários para buscar uma certeza sobre a autoria.  

Entra aí a possibilidade de novo uso matemático, a chamada evidentiary value 

model. É outro modelo estatístico, mas que não toma por base a possibilidade de um 

fato ocorrer,149 mas sim a possibilidade de os elementos de prova disponíveis poderem 

confirmar determinada alegação.150 Assim, por exemplo, mede-se a probabilidade de 

determinada testemunha poder retratar corretamente um detalhe observado, como a cor 

de um veículo em uma rua mal iluminada. 

Também por esse método não se chega a uma certeza, tem-se novamente uma 

estimativa de erro e acerto. 

Os métodos baseados em matemática são, portanto, auxiliares, coadjuvantes na 

busca da verdade. Não trazem a verdade em si. 

Já que o caminho pela “quantidade” de certeza não levou a uma solução sobre o 

problema, há que se buscar outra saída.  

                                                                                             
147 Antônio Magalhães Gomes Filho aponta como fontes de pesquisa sobre o tema Michael O. Finkelstein e 
William B. Gaire, A Bayesian approach to identification evidence, Harvard law reveiew 83 (3):489-517, 1970. 
Idem, A comment on “trial by mathematics”, mesma revista, número 84 (8):1801-9; e ainda Laurence Tribe, 
Trial by mathematics, precision and ritual in the legal process, mesma revista, número 84 (6):1329-93, 1971 
(GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal). 
148 Gian Antonio Micheli e Michele Taruffo, examinando relatórios enviados por vários países, afirmam que no 
que concerne à admissão das provas científicas, ainda que elas não sejam expressamente reguladas pela lei, pode 
dizer-se que os relatórios nacionais demonstram seguir uma orientação geral no sentido de admitir sua utilização, 
ao lado e a título de complementação dos meios de prova ordinários (MICHELI, Gian Antonio; TARUFFO, 
Michele. A prova. Trad. de Teresa Celina de Arruda Alvim, Revista de Processo 16/163).  
149 No caso Collins, citado, por exemplo, quantos carros amarelos são dirigidos por homens negros com barba e 
bigode, no universo de carros existentes. 
150 Para maiores detalhes, conferir BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, 
p. 45-50. 
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Essa saída é dada pelo que poderia ser chamado de “qualidade” da certeza. Em 

vez de uma quantidade apenas matemática, some-se a ela a qualidade lógico-indutiva 

utilizada pelo julgador para decidir.151  

Em um processo dialético, com versões contrapostas sobre fatos, é possível 

estabelecer qual das hipóteses é a mais provável, testando tal hipótese em confronto 

com os demais elementos colhidos. 

Esse procedimento é feito pelos juízes criminais todos os dias.152 Para que se 

possa afirmar ter sido obtida uma prova consistente, que leve a uma certeza sobre a 

materialidade e autoria de um delito, é necessário verificar se o indício suporta, sem 

ser eliminado, sua confrontação com todas as hipóteses levantadas pela defesa. 

Antônio Magalhães Gomes Filho afirma que, nessa acepção, o conceito de 

probabilidade lógica aparenta ser mais adequado, pois restringe as dúvidas a uma 

dimensão humana, e torna necessário buscar-se o maior número de elementos 

possíveis para a inferência probatória.153  

 

4.3. Um critério de valoração de certeza para as decisões penais 

 

                                                 
151 Michele Taruffo afirma sobre a motivação da sentença que “Il fatto che tali enunciati discendano da um 
procedimento euristico e deliberativo complesso, discontinuo e non logicamente condizionato, non è 
evidentemente privo de rilevanza quanto al modo di intendere cio che la motivazione dovrebbe essere, cioè un 
discorso giustificativo idoneo a fondare razionalmente gli enunciati stessi” (o fato de que tal enunciado decorra 
de um procedimento eurístico e deliberativo complexo, descontínuo e não condicionado logicamente, 
evidentemente não é sem relevância quanto ao modo de conceber aquilo que a motivação deve ser, que é um 
discurso justificativo idôneo que fundamente aquele enunciado especificado – tradução nossa) (TARUFFO, 
Michele. La motivazione della sentenza civile, p. 265). 
152 Exemplo citado por Antônio Magalhães Gomes Filho (Sobre o direito à prova no processo penal, p. 46-47) e 
Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Ônus da prova no processo penal, p. 51) extraído de Jonathan Cohen 
(The probable and the provable, Oxford: Claredon Press, 1977, p. 248 ss), narra que um policial declara que um 
acusado foi descoberto no jardim de uma casa na qual, pouco antes, jóias tinham sido furtadas, as quais foram 
encontradas em seu poder. Para provar que o acusado é o autor do furto, a acusação se vale da generalização 
segundo a qual, normalmente, se um objeto é subtraído e uma pessoa é encontrada, logo depois, próxima ao local 
dos fatos, na posse da coisa, é esta pessoa que realizou a subtração. Contudo, para que tal generalização possa 
servir de fundamento para a condenação, elá deverá resistir à inferência de uma série de fatores diversos que 
podem ser afirmados pela defesa, na tentativa de demonstrar, por exemplo, que também havia outras pessoas no 
jardim, logo após o furto, ou que o acusado apenas pegou os objetos, que haviam sido furtados por outra pessoas, 
com a intenção de devolvê-los ao seu dono. 
153 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 47. 
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Partindo do pressuposto de que a verdade absoluta é impossível de ser obtida no 

processo, vamos ter de trabalhar com os conceitos de certeza e probabilidade. 

Enquanto a probabilidade é uma escala entre um mínimo e um máximo, e, 

portanto, é de natureza objetiva, a certeza é um estado psíquico, anímico, do julgador. 

Um elevado grau de probabilidade transforma-se em certeza. 

Interessante observar que nem todas as decisões penais necessitam da certeza 

para serem proferidas.  

Para as decisões de natureza cautelar ou interlocutória, a própria lei pode 

permitir um juízo de probabilidade. Expressões como verossimilhança, fumaça de bom 

direito, perigo na demora, encontradas na doutrina, jurisprudência e regramento legal, 

representam a existência maior ou menor de probabilidade.  

Para a decisão que recebe a denúncia, deve o juiz perquirir se estão presentes a 

materialidade do fato e os indícios de autoria. Fosse exigida a certeza da autoria, de 

plano já haveria prejulgamento do fato. O mesmo se diga sobre a decisão de 

pronúncia. A expressão “indícios suficientes de autoria” deve ser entendida como 

probabilidade de o denunciado ser o autor do fato. 

A certeza pode ser positiva ou negativa. O juiz pode se convencer de que os 

fatos ocorreram ou não ocorreram. Ambos os casos são certezas.  

Não atingindo esse estado de espírito, esse convencimento, resta a dúvida, 

também um estado de espírito, o qual se contrapõe à certeza. 

Poder-se-ia ainda falar em um estado anímico de quase certeza, correspondente 

ao resultado objetivo de alto grau de probabilidade, estado esse que também poderia 

ser positivo ou negativo.  
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A dúvida seria, assim, um estado intermediário, um estado neutro de 

valoração.154 

As decisões interlocutórias que necessitassem de cognição fática poderiam ser 

ministradas positivamente nos casos de certeza ou alto grau de probabilidade positivo 

e negadas quando houvesse certeza ou alto grau de probabilidade negativo. 

Já as decisões definitivas levariam a uma condenação quando houvesse certeza 

positiva e à absolvição quando houvesse certeza negativa (Código de Processo Penal, 

artigo 386, I a V) ou qualquer grau de probabilidade ou dúvida (Código de Processo 

Penal, artigo 386, VI). 

Vamos verificar se no processo penal, no caso de dúvida, aplicam-se as regras 

de ônus da prova e se é possível falar-se em inversão do ônus da prova.  

                                                 
154 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal, p. 116.  
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5. A PROVA 

5.1. Conceito de prova 

 

Prova e prova judicial não são a mesma coisa.  

Para Francisco Cavalcante Pontes de Miranda,155 as provas destinam-se a 

convencer da verdade: tal o fim. Não só têm por fim convencerem juízes, como nem 

só se referem a enunciados de fato que se fizerem perante juízes e nem se reduzem ao 

direito processual. 

Para o escopo deste trabalho, porém, o que nos interessa é a prova judicial, isto 

é, a prova que é realizada em juízo. Processualiza-se a prova.156 

As provas constituem o instrumento por meio do qual se forma a convicção do 

juiz a respeito da existência ou não dos fatos controvertidos no processo.157 

Cândido Rangel Dinamarco lembra que a palavra “prova” tem origem latina em 

probus, que significa o que é correto, idôneo, verdadeiro,158 definindo prova como 

conjunto de atividades de verificação e demonstração, mediante as quais se procura 

chegar à verdade dos fatos relevantes para o julgamento.159 

                                                 
155 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo IV, p. 246. 
156 Melo Freire, referido por Francisco Cavalcante Pontes de Miranda (obra acima, mesma página), afirma que 
“Probatio est actus iudicialis, quo litigantes iudici de facto controverso, vel de re dúbia fidem in iudiciio faciunt” 
(FREIRE, Melo. Instituitiones, IV, 126). 
157 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo, p. 316.  
158 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 611. 
159 Idem, vol. III, p. 43. 
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C. J. A. Mittermaier escreveu, no século passado, que a prova é o somatório dos 
motivos geradores da certeza,160 e tal definição não destoa das modernas 
conceituações. 

Prova (judicial), portanto, é a demonstração de fatos em juízo. 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró argumenta que, na verdade, o objeto da 
prova é sempre a alegação de um fato, e não o fato em si mesmo. Como o que é 
realidade simplesmente existe, não podendo ser considerado verdadeiro ou falso, o que 
se debate no processo são os enunciados sobre os fatos do mundo real, aquilo que se 
diz sobre o fato. Assim, o objeto da prova não é o próprio fato, mas o que se afirma 
sobre ele.161  

Esse conceito é mais preciso, na medida em que o processo é dialético e o juiz 
examina a prova para aferir se as alegações formuladas pelas partes são ou não 
verdadeiras. 

Nesse sentido, prova (judicial) é a demonstração dos fatos alegados, em juízo.  

Para Antônio Magalhães Gomes Filho, encarada do ponto de vista sociológico, 
a prova não se destina apenas ao processo, posto não ser um fim em si mesmo, mas 
mero instrumento de pacificação social. Para que essa finalidade seja alcançada, a 
produção do convencimento judicial deve obedecer a certos padrões e rituais, por meio 
dos quais a coletividade possa reconhecer-se.162 

 

5.2 Objeto da prova 

 

Nem todos os fatos devem ser provados.  

Mesmo antes de um direito à prova, as partes possuem um direito de alegação e 
um direito de indicação.163  

                                                 
160 MITTERMAIER, C. J. A. Tratado da prova em matéria criminal, p. 71. 
161 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p 159/160. 
162 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 6. 
163 Antônio Magalhães Gomes Filho engloba no direito a prova um direito à investigação, um direito de 
proposição (indicação, requerimento), um direito à admissão das provas indicadas, um direito de participação na 
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O direito de alegação se prende à possibilidade de se deduzirem os fatos em 

juízo, quer os que embasam a pretensão, quer aqueles que modificam, extinguem ou 

afastam essa pretensão. 

O direito de indicação está relacionado à possibilidade de as partes indicarem 

com quais meios e fontes de prova pretendem demonstrar os fatos (suas alegações) em 

juízo.  

Dessa forma, os fatos a demonstrar devem ter sido alegados ou ao menos 

mencionados no curso do processo. 

Os fatos devem já ter ocorrido, devem ser pretéritos. Não há sentido em falar de 

demonstração de um fato presente ou futuro, devido à impossibilidade de sua 

representação. 

Precisam ainda ser pertinentes e relevantes, pois fere o princípio da economia 

processual buscar fatos sem relação com a causa e fatos que, embora possam ter 

relação com ela, sejam de nenhuma importância para o deslinde da controvérsia.  

Há diferenciação quanto a fatos controversos, entre a prova no processo civil e 

no processo penal. Enquanto no primeiro não se demonstram fatos incontroversos 

(Código de Processo Civil, artigo 334), no segundo tal é necessário. Sabe-se que a 

confissão do réu, por si só, não é suficiente para um decreto condenatório (Código de 

Processo Penal, artigo 197).164 

Finalmente, não se provam fatos notórios, devido à desnecessidade de tal 

demonstração, já que de conhecimento de todos.165 

O objeto da prova, portanto, é sempre fato, fato alegado em juízo. 

                                                                                             
formação do meio de prova e, finalmente, um direito de valoração destas provas (GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 82-87). 
164 Eduardo Espínola Filho afirma que, antes de mais nada, não vigora o princípio civilístico de não ser preciso 
provar o que é pacífico entre as partes, aquilo sobre que estão as partes de acordo, e, pelo qual, somente um fato 
controvertido é objeto de prova. A falta de divergência, de controvérsia, sobre o fato, não tem importância para o 
processo penal, não tolhe o interesse ou a necessidade da prova (ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de 
processo penal brasileiro anotado, vol. II, p. 436). 
165 “Provar a evidência é empresa de idiotas (...)”, idem, p. 437. 
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Regras jurídicas também são fatos.166  

Há, todavia, regra sobre a sua demonstração em juízo, pois, com exceção do 

contido no artigo 337 do Código de Processo Civil, o direito (regra jurídica) não 

depende de demonstração.  

 

5.3. Destinatário da prova 

 

O destinatário da prova é o órgão cognoscitivo estatal, aqui entendidos o juiz, 

os juízes de tribunais, os jurados e ainda os árbitros. 

É esse órgão quem vai examinar as alegações das partes e aferir se foram 

demonstradas em juízo.167 

 

5.4. Meios e fontes de prova 

 

Meios de prova são os disciplinados nos artigos 158 de seguintes do Código de 

Processo Penal e artigos 332 e seguintes do Código de Processo Civil. Têm natureza 

estritamente processual, só existindo no processo – o depoimento da testemunha, por 

exemplo. 

Fontes de prova são aquelas que existem antes do processo e são independentes 

dele. Têm natureza material e não processual – a testemunha, a vítima, os peritos. 

O juiz, na sua atividade cognoscitiva, normalmente se vale de uma fonte de 

prova para tomar contato com o fato alegado e que se quer demonstrar. Extrai dessa 

                                                 
166 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo civil, p. 245. 
167 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 167. 
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fonte o que ela contém, retratando essa informação no processo. Esse retrato, juntado 

ao processo, é o meio de prova.168 

Em um acidente automobilístico, tudo o que puder servir para esclarecer alguém 

sobre sua ocorrência e como ele se deu pode ser considerado fonte de prova. 

Essas fontes devem ser indicadas pelas partes ao juiz. É o já mencionado direito 

de indicação. No processo penal, a função primordial da fase de inquérito é a pesquisa 

dessas fontes, a investigação. 

Dessa forma, observa-se que entre o juiz e o fato há uma mediação – as fontes.  

A exceção ocorre quando da inspeção judicial, na qual o juiz toma contato 

diretamente com o objeto da prova.  

Para Cândido Rangel Dinamarco, os meios de prova são as técnicas destinadas 

a atuar sobre as fontes de prova e delas extrair o conhecimento dos fatos relevantes 

para a causa.169  

Melhor, no entanto, parece ser afirmar que os meios de prova são o resultado 

dessas técnicas, quando incorporadas no processo.  

Num acidente automobilístico, a testemunha A é fonte de prova. É indicada pela 

parte interessada ou apenas referida por outra testemunha (Código de Processo Penal, 

artigo 209, § 1º). O juiz determina sua intimação para audiência que designou. Nela, 

lhe argúi (Código de Processo Penal, artigo 210), após lhe advertir e compromissar 

(Código de Processo Penal, artigo 203). Permite reperguntas pelas partes (Código de 

Processo Penal, artigo 212) e não permite à testemunha, em regra, opiniões pessoais 

(Código de Processo Penal, artigo 213).  

Toda essa técnica de nada adiantará se o juiz não determinar que o que foi 

respondido seja reduzido a termo, assinado pela testemunha, por ele próprio e pelas 
                                                 
168 Interessante observar que Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda não os diferencia. Afirma que meios de 
prova são as fontes probantes, os meios pelos quais o juiz recebe os elementos ou motivos da prova: os 
documentos, as testemunhas, os depoimentos das partes (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Comentários ao código de processo civil, tomo IV, p. 257). 
169 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. III, p. 47. 
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partes (Código de Processo Penal, artigo 216). Posteriormente, tal termo deve ser 

juntado ao processo. Esse termo, que materializa o depoimento, é que é o meio de 

prova, pois ele, e apenas ele, é que foi juntado ao processo.  

 

5.5. Meios de prova e meios de busca de prova 

 

Meios de prova são os instrumentos de fixação da prova no processo.  

Meios de busca de prova são medidas judiciais tendentes à obtenção de prova, 

as quais serão, oportunamente, fixadas ao processo, normalmente em forma de 

documento ou de perícia.  

Entre os meios de busca de prova temos a busca e apreensão, a interceptação 

telefônica, as quebras de sigilo bancário, fiscal e cadastral e ainda as inspeções 

judiciais. 

Como exemplo, temos as medidas tendentes ao combate de organizações 

criminosas.  

No Brasil, essas medidas foram inauguradas pela Lei 9.034, de 3 de maio de 

1995, modificada posteriormente pela Lei 10.217/2001. Com relação aos 

procedimentos de investigação dessas organizações, permite: a) retardamento da 

intervenção policial, mantido o controle da situação, objetivando que tal intervenção 

seja feita no momento mais eficaz; b) acesso a dados fiscais, bancários, financeiros e 

eleitorais; c) gravação de sons e imagens em geral; d) infiltração de agentes policiais 

nas organizações criminosas.170  

                                                 
170 Conforme incisos II, III, IV e V, respectivamente, do artigo 2 º da Lei 9.034, de 3 de maio de 1995, sendo que 
os incisos IV e V foram acrescentados pela Lei 10.217/2001.  
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Essa legislação confere ao juiz não só o poder de determinar as medidas, mas de 

ser o agente realizador da diligência, no caso do item b.171  

Num processo penal de fase dupla – inquisitório e acusatório – não se pode 

admitir que, na primeira fase, o juiz da segunda participe pessoalmente das 

investigações.  

Há quebra da parcialidade necessária ao órgão julgador, que se vê envolvido na 

sempre parcial busca da materialidade e de indícios de autoria.172 Somente se houvesse 

uma figura de juiz inquisidor, que não poderia atuar na fase acusatória, é que essa 

regra poderia vigir. 

Já na segunda fase, admitida a dialética, uma acusação formal e a defesa contra 

a mesma, bem como a participação dos dois pólos na busca da prova,173 entendemos 

que não haveria problemas. 

O § 3º do artigo 3º da Lei 9.034, de 3 de maio de 1995, limita a participação das 

partes legítimas na causa aos resultados da diligência. Na fase acusatória do processo, 

há flagrante quebra do devido processo legal, em face da ausência da publicidade e da 

impossibilidade de as partes acompanharem a diligência. Daí por que defendemos que 

é necessária a participação dos dois pólos na busca da prova. 

 

                                                 
171 Lei 9.034/95 – art. 3º: “Nas hipóteses do inciso II do art. 2 º desta Lei, ocorrendo possibilidade de violação de 
sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais 
rigoroso segredo de justiça”.  
172 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal, p. 212. 
173 O § 3º do referido artigo 3º afirma: “O auto de diligência será conservado fora dos autos do processo, em 
lugar seguro, sem intervenção do cartório ou servidor, somente podendo ter a ele acesso, na presença do juiz, as 
parte legítimas na causa, que não poderão dele servir-se para fins estranhos à mesma, e estão sujeitas às sanções 
previstas pelo Código Penal em caso de divulgação”.  
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5.6. Poderes instrutórios do juiz174 

 

Verdade e certeza são conceitos absolutos, dificilmente atingíveis. Mas é 

imprescindível que o juiz diligencie a fim de alcançar o maior grau de probabilidade 

possível. Quanto maior sua iniciativa instrutória, mais perto da certeza chegará.175  

A distinção entre fontes de prova e meios de prova é útil para o exame dos 

poderes instrutórios do juiz. 

Em um sistema no qual a atividade judicial ficasse adstrita à vontade das partes, 

as fontes de prova seriam apenas destinadas a elas, ficando o juiz somente com os 

meios de prova. 

Não é o caso brasileiro, nem no processo civil, nem no processo penal.  

A exposição de motivos do Código de Processo Penal afirmava, já na década de 

40, que essa lei “atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou 

supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer a final, antes de proferir a 

sentença. (...) Por outro lado, o juiz deixará de ser um espectador inerte da produção de 

provas. Sua intervenção na atividade processual é permitida, não somente para dirigir a 

marcha da ação penal e julgar a final, mas também para ordenar, de ofício, as provas 

que lhe parecerem úteis ao esclarecimento da verdade”. 

Embora o processo penal brasileiro não seja inquisitivo, e sim acusatório, o juiz 

possui poderes instrutórios.  

Para Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, se o juiz tomar conhecimento de 

uma fonte de prova, poderá determinar que seja produzido o meio de prova a ela 

                                                 
174 Sobre esse tema há duas obras recentes, às quais se remete o leitor insatisfeito com a concisão do presente 
trabalho nessa seara. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 3. ed. São Paulo: RT, 
2001; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. São Paulo: RT, 2003. 
175 GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório, p. 8. 
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relacionado, mas não caberia ao juiz averiguar ou buscar fontes de prova, sob pena de 

perder sua imparcialidade e desnaturar a sua verdadeira função.176 

José Roberto dos Santos Bedaque indica quais são os limites desses poderes 

instrutórios.177 Enumera-os da seguinte forma: a) observar o balizamento feito pelos 

elementos objetivos da demanda, devido ao princípio da adstrição; b) levar em conta, 

exclusivamente, dados obtidos no processo, os elementos contidos nos autos; c) 

submeter a providência que irá determinar ao contraditório; d) fundamentar a decisão 

que determina diligência; e) observar os limites impostos pela revelia, quando os fatos 

narrados pelo autor forem verossímeis. 

Para Ada Pellegrini Grinover as balizas à iniciativa oficial na busca de provas 

são três: a rigorosa observância do contraditório, a obrigatoriedade de motivação e os 

limites de licitude material e legitimidade processual das provas.178 

Marcos Alexandre Coelho Zilli afirma que a determinação judicial que acarreta 

um comportamento excepcional na marcha processual haverá de ser motivada, 

propiciando às partes o conhecimento e os fundamentos para uma futura e eventual 

impugnação, e não poderá recair sobre provas vedadas, devendo sua realização ser 

pública, assegurando o contraditório e a ampla defesa.179 

No que concerne à iniciativa oficial, cumpre ter em mente que os ordenamentos 

ocidentais, ainda quando autorizem o juiz a proceder de ofício à colheita de provas, 

não chegam a criar-lhe o dever de fazê-lo.180  

                                                 
176 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 167. 
177 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz, item 3.8, p. 154-157. 
178 GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório, Revista Forense 
347/6. 
179 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal, p. 182. 
180 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Julgamento e ônus da prova. Temas de Direito Processual – segunda série, 
p. 78. 
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5.7. Máximas de experiência 

 

Máxima de experiência é conhecimento que possui o juiz sobre determinados 

fatos, como resultado de sua vivência, isto é, como conseqüência da observação 

daquilo que normalmente costuma acontecer no cotidiano. Esse conhecimento pode 

ser comum ou técnico.  

Enquanto no fato notório181 o conhecimento do juiz é colhido no meio exterior, 

qual seja, o meio social em que ele vive quando do julgamento, na máxima de 

experiência, ao contrário, o juiz encontra dentro de si o conhecimento de que necessita 

para julgar, elaborado pela observação do que comumente acontece. 

Máximas de experiência ou regras de experiência são o resultado do raciocínio 

do juiz, o qual busca em seu íntimo o conhecimento do que costumeiramente acontece. 

No campo do processo brasileiro, estão autorizadas no Código de Processo Civil.182 

Podem ser comuns ou técnicas. As comuns são decorrência de observação do 

cotidiano. As técnicas são conhecimentos de tecnologia ou ciências que o juiz tenha 

adquirido durante sua vida.  

As regras de experiência comum podem ser exemplificadas com ditados 

populares, como “quem cala, consente”,183 ou com fatos corriqueiros, como ser 

normalmente culpado pelo acidente o motorista que colidiu seu veículo com a traseira 

de outro. 

                                                 
181 Sobre fato notório, vide Capítulo 6, item 6.8.3, adiante. 
182 Código de Processo Civil, artigo 335: “Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de 
experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de 
experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial”. 
183 Regra que não pode ser utilizada no processo penal brasileiro, em virtude da vedação contida no parágrafo 
único do artigo 186 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “O silêncio, que não importará em confissão, 
não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa”. 
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Já as regras de experiência técnica podem ser exemplificadas com o 

conhecimento de que a falta de luz em determinada parte da casa pode ser ocasionada 

por um disjuntor desligado ou de que a área de um quadrado é obtida pela 

multiplicação por dois de um de seus lados. 

Com relação às máximas de experiência técnica, é importante observar que não 

podem extrapolar o conhecimento mediano. Supondo que o juiz tenha conhecimentos 

de engenharia mecânica, não pode julgar determinado processo em que o correto ou 

errôneo funcionamento de uma ponte rolante seja essencial apenas com suas próprias 

observações, embora tenha condições técnicas para tanto. Nesse caso, a perícia é 

imprescindível. 

Sem a perícia, as partes não poderiam influir na produção da prova, ferindo o 

princípio do contraditório, e eventual recurso ficaria prejudicado, pois não haveria um 

laudo pericial para impugnar e para ser examinado pelos juízes revisores. 

José Carlos Barbosa Moreira afirma que as regras de experiência suscitam 

problemática extensa e que a mera enunciação de seu tópicos em muito excederia os 

limites de um ensaio. Acrescenta que se trata de um sucedâneo de norma jurídica e que 

possui função de complanar as lacunas do texto legal, fazendo integração de normas 

jurídicas.184  

Parece-nos que as regras de experiência são mecanismos de integração de fatos. 

Não são regras de julgamento, nem são presunções. São instrumentos para gerar as 

presunções simples.185 

Não são sucedâneos da prova, motivo pelo qual não foram estudadas junto 

deles.186  

 

5.8. Sistemas de valoração da prova 

                                                 
184 MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova. Temas de direito processual – primeira série, p. 
70. 
185 Sobre presunções, ver Capítulo 6, item 6.8.1, adiante. 
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A doutrina aponta a existência de três sistemas de valoração da prova. O legal, o 

de livre convicção e o da persuasão racional. 

Anteriormente ao sistema das provas legais, durante a primeira parte da Idade 

Média, os conflitos e os delitos eram decididos por sistema de ordálias, oriundas do 

mecanismo judicial germânico. Eram jogos ou testes a que a pessoa era submetida, 

determinando sua inocência ou dando-lhe razão caso deles se saísse bem. Caminhar 

descalço sobre brasas ardentes era uma dessas provas.  

Na segunda metade da Idade Média o que se tinha era um sistema inquisitório 

puro, cujo refinamento foi obtido pela Inquisição. 

O inquisidor era pessoa comprometida a priori com a tese de culpabilidade, a 

qual buscava a todo custo demonstrar. Para tanto, podia se valer da tortura, para obter 

a confissão. A pesquisa inquisitorial cedia à confirmação de uma verdade já pré-

estabelecida.187 

Tentando fugir de tanto arbítrio, criou-se o sistema de provas legais. 

O critério da prova legal é aquele que atribui um valor para cada prova. São elas 

organizadas de forma hierárquica e ao juiz não é dado desenvolver qualquer raciocínio 

ou fugir de tal vinculação legal. Eram provas plenas, semi-plenas, manifestas, 

consideráveis e imperfeitas.  

Esse sistema é encontrado na Bíblia, no livro do Deuteronômio,188 e no Novo 

Testamento.189 Foi aplicado durante o direito romano primitivo e durante a Idade 

Média. Dele ficaram alguns exemplos traduzidos nos brocardos confessio est regina 

                                                                                             
186 No Capítulo 6, item 6.8. 
187 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 10. 
188 “Não será admitido contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só 
se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de duas ou três testemunhas” (Bíblia Sagrada, 
Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15). 
189 “É essa a terceira vez que vou visitar-vos. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se resolve toda a 
questão” (Bíblia Sagrada, II Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1). 
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probarum e testis unos, testis nulos.190 Dessa forma, havendo confissão, o juiz não 

poderia fugir ao veredicto contrário ao confitente e, se apenas uma pessoa 

testemunhasse sobre os fatos, tal testemunho não deveria ser considerado.191  

O segundo sistema é o da livre convicção do juiz. Por ele, o magistrado pode 

decidir da melhor maneira que entender, sem necessitar de motivação, e a ele também 

se permite decidir de forma contrária à prova dos autos, bem como buscar seu 

convencimento em discussão não travada pelas partes. Na verdade, tal sistema permite 

um total arbítrio do magistrado. 

Esse sistema de valoração por convicção íntima é o aplicado no Tribunal do Júri 

no processo penal brasileiro. Os jurados votam os quesitos formulados, indicando sim 

ou não, utilizando cédulas. Não precisam e nem devem apresentar a motivação de suas 

decisões.192  

Antônio Magalhães Gomes Filho anota que a adoção do sistema de livre 

convicção veio a reforçar e ampliar os poderes do juiz penal, dando maior eficácia ao 

aparato repressivo, como forma de consolidar a autoridade estatal. Em alguns países as 

regras de provas legais ficaram mantidas nos ordenamentos civis e o sistema de livre 

convicção foi adotado no âmbito penal.193 

Parecendo ser uma solução ideal para a instituição do júri popular, a livre 

convicção, no entanto, é ferramenta que pode permitir o arbítrio do magistrado 

singular, mormente se atrelado a uma filosofia penal repressiva do Estado.  

Essa crítica foi feita pela chamada Escola Clássica do direito penal e não 

permitiu o abandono do sistema de provas legais. Ao contrário, levou a uma tentativa 

                                                 
190 “A confissão é a rainha das provas” e “de nada vale um único testemunho”. 
191 Na exposição de motivos do atual Código de Processo Penal, que é de 1941, afirmou Francisco Campos, 
então Ministro da Justiça e Negócios Interiores: “Como corolário do sistema de livre convicção do juiz, é 
rejeitado o velho brocardo testis unus testis nullus. Não se compreende a prevenção legal conta a voix d’un, 
quando, tal seja o seu mérito, pode bastar à elucidação da verdade e à certeza moral do juiz. Na atualidade, aliás, 
a exigência da lei, como se sabe, é contornada por uma simulação prejudicial ao próprio decoro ou gravidade da 
justiça, qual a consistente em suprir-se o mínimo legal de testemunhas com pessoas cuja insciência acerca do 
objeto do processo é previamente conhecida, e que somente vão a juízo para declarar que nada sabem.” 
192 Hermínio Alberto Marques Porto afirma que a incomunicabilidade e o sigilo no Tribunal do Júri são previstos 
para proteger a formação e manifestação livres e seguras do convencimento pessoal dos jurados (PORTO, 
Hermínio Alberto Marques. Júri, procedimento e aspectos do julgamento, p. 44). 
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de seu aprimoramento, por meio da teoria das provas legais negativas, pela qual o juiz 

só estaria autorizado a condenar se, além de convencido, estivesse amparado por um 

mínimo de prova, de acordo com as estipulações do legislador.194 

O sistema da persuasão racional ou da livre valoração das provas é o atualmente 

adotado pelas legislações modernas. Por ele o juiz é livre para valorar a prova da 

maneira que entender, porém deve fazê-lo de forma racional e motivar, fundamentar, 

sua decisão. Não está mais adstrito a valores pré-determinados a cada prova, ao 

contrário, ele dá o valor a cada uma delas. 

De outro lado, só pode valorar aquilo que estiver nos autos.195 Os 

conhecimentos privados do juiz não podem ser utilizados porque não poderão ser 

impugnados pelas partes nem apreciados pelos membros dos tribunais recursais.196 

O juiz deve seguir as regras traçadas pela lei, que estabelece como deve 

proceder em casos de dúvidas.  

O Código de Processual Penal brasileiro dispõe em seu artigo 157: “O juiz 

formará sua convicção pela livre apreciação da prova”. Tal preceito deve ser lido em 

conjunto com o inciso III do artigo 381 do mesmo código: “A sentença conterá: III – a 

indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”.  

Já o Código Processual Civil traça a regra no artigo 131: “O juiz apreciará 

livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda 

que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe 

formaram o convencimento”. 

                                                                                             
193 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 16. 
194 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 22. 
195 Id quod non est in actis non est in mundus. 
196 Eduardo Espínola Filho, examinando o tema, nos dá um interessante exemplo em que entende que o 
conhecimento pessoal do juiz criminal poderia ser utilizado. Narra que o magistrado, pescando, vê dois amantes 
em uma ilha, mas a senhora era casada com outro. Cai-lhe na mão, posteriormente, um processo criminal em que 
ao amante é imputado um crime grave, com testemunhas presenciais, mas no mesmo dia e hora em que foi visto 
pelo magistrado em local totalmente distinto. “A única solução, a verdadeira, digna, decente e justa, é, na livre 
apreciação da prova, que é permitida ao julgador, chegar este à conclusão, declarada, da inaceitabilidade da 
prova testemunhal, afirmando viciada a observação da testemunha, que pretende ter visto o rapaz, no local, pois 
este não podia estar no carro atropelador, porque, à mesma hora, foi visto na ilha tal, por ele próprio juiz, sem 
referência a minúcias” (ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado, p. 
441/442). 
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Vemos com clareza o sistema adotado pelo legislador brasileiro. 

Esse sistema não é um fim em si mesmo e nem pode ser considerado de forma 

autônoma. Afinal, no processo penal, a liberdade do indivíduo avulta e se torna mais 

nítida a necessidade de se colocarem limites à atividade jurisdicional.197 

Deve o modelo adotado para a valoração das provas determinar que a acusação 

seja confirmada por provas e permitir com amplitude que o acusado possa produzir 

provas contrárias às da acusação.198 

                                                 
197 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades Públicas e processo penal – as interceptações telefônicas, p. 20. 
198 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 49. 
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6. ÔNUS DA PROVA 

 

Há consenso na doutrina no sentido de que a natureza jurídica da prova é de ser 

um ônus. 

 

6.1. Ônus, obrigação e dever 

 

Chama-se ônus a faculdade que uma parte possui para praticar ou deixar de 

praticar determinado ato e, no campo do processo, ato processual, que lhe trará uma 

vantagem própria. Se não exercitar o ônus, a parte apenas perde a vantagem processual 

que obteria se o tivesse exercitado. Portanto, em princípio, o exercício do ônus de 

natureza processual apenas evita uma situação de desvantagem da parte perante seu 

adversário. 

É importante frisar que o cumprimento do ônus pode evitar uma conseqüência 

danosa e, ao mesmo tempo, gerar uma vantagem no sentido positivo. 

Citado, o réu solto pode vir ou não ao ato do interrogatório. O interesse em jogo 

é seu. Não comparecendo, caracteriza-se sua revelia, estado de desvantagem em 

relação a sua posição processual anterior. Comparecendo, no entanto, além de evitar a 

revelia, obtém uma vantagem, que é poder utilizar o interrogatório para lançar sua 

versão sobre os fatos, tornando a acusação controvertida, ou mesmo vir e confessar, o 

que lhe assegura a aplicação de uma atenuante, em havendo eventual condenação. 

Por ser faculdade, há liberdade de opção de exercitar ou não o ônus. Há licitude 

em ambas as condutas. 
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Difere o ônus da obrigação, posto que nesta está em jogo um interesse de 

terceiro, sendo que, por causa disso, ao descumprimento de uma obrigação 

normalmente está ligada uma sanção. O patrimônio do obrigado, ou mesmo sua 

liberdade pessoal,199 pode vir a responder pelo descumprimento. 

Existe diferença entre dever e obrigação. As obrigações são fruto de imperativo 

de interesse de um credor e geram uma posição jurídica negativa para o devedor, 

enquanto os deveres são um imperativo perante a coletividade ou perante toda a 

sociedade.200 

No exemplo acima referido, vamos supor que o réu tenha sido preso em 

flagrante e a ele tenha sido concedida liberdade provisória, sob fiança. 

Citado, não pode deixar de comparecer, não é mais uma faculdade sua. Não 

mais se configura o ônus. Trata-se de um dever, cujo descumprimento, no mínimo, 

gera a quebra da fiança e o perdimento de seu valor. Observe-se que o titular do 

interesse não é o Ministério Público, nem o juiz. O interesse é do Estado, titular 

diverso daquele que será o responsável por aplicar a sanção, no caso, o juiz. 

Francesco Carnelutti afirma que a diferença entre obrigação e ônus reside 

justamente na conseqüência para quem desobedece uma ou outro, se há sanção jurídica 

ou há simples perda dos efeitos úteis.201 

Giuseppe Chiovenda entende ônus como a posição da parte vinculada a um 

interesse próprio, que age de certo modo, evitando uma omissão desfavorável, com o 

intuito de afastar uma conseqüência danosa.202 

João Batista Lopes argumenta que por ônus não se entende um dever jurídico, 

mas a subordinação de um interesse próprio a outro interesse próprio, e que na 

obrigação há subordinação de um interesse próprio a outro, alheio.203 

                                                 
199 O devedor de alimentos, por exemplo. 
200 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 176. 
201 CARNELUTTI, Francesco. Sistema di diritto processuale civile, vol. II, p. 317. 
202 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, p. 341.  
203 LOPES, João Batista. O ônus da prova. RT 435/19. 
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Podemos, portanto, afirmar: 

a) o que distingue, em primeiro plano, ônus, obrigação e dever é a titularidade 

do interesse em jogo, respectivamente se próprio, se de um credor ou da sociedade ou 

uma coletividade; 

b) com relação à licitude do descumprimento, a ação ou omissão relativa ao 

ônus é lícita, enquanto em relação à obrigação ou ao dever, é ilícita; 

c) com relação ao efeito do descumprimento, o do ônus acarreta uma 

desvantagem, enquanto o da obrigação ou do dever acarreta uma sanção; 

d) com relação ao efeito do cumprimento, o ônus acarreta uma possível 

vantagem, enquanto o cumprimento da obrigação ou do dever acarreta a exoneração. 

 

6.2. Classificações sobre o ônus 

 

Classificar é separar por semelhança ou identidade de algum ou alguns atributos 

do ente em estudo em relação ao mesmo ente ou a entes distintos. 

Para Vicente Greco Filho,204 o ônus pode ser pleno ou perfeito, contrapondo-se 

ao ônus diminuído ou imperfeito. O ônus pleno, descumprido, gera uma situação 

irreversível. É o que ocorre quando se deixa de recorrer. Já o ônus diminuído ainda 

permite que outro ato possa ser praticado. 

Cândido Rangel Dinamarco205 classifica o ônus em absoluto ou relativo. O 

primeiro se dá quando a conseqüência desfavorável ocorre fatalmente, enquanto o 

segundo torna improvável a vantagem ou provável o prejuízo. 

É ainda possível classificar o ônus em omissivo ou comissivo, isto é, conforme 

seja necessário realizar um ato ou deixar de realizá-lo para não sofrer a desvantagem.  
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Nos sistemas em que o processo pode ser considerado um duelo travado entre 

as partes,206 ou mesmo quando o processo visa a compor uma lide, é cabível ainda 

falar em ônus que altere a posição processual do adversário. Tem-se um ônus 

prejudicial no caso de se atingir a esfera jurídico-processual da parte contrária e um 

ônus não prejudicial caso isso não ocorra. 

Fora do processo, ou caso ele inexista, o cumprimento do ônus pode vir a alterar 

a esfera jurídica de terceiro.  Seu descumprimento faria com que os efeitos do ato 

jurídico praticado ficassem apenas na esfera do onerado. Por exemplo, quando alguém 

realiza um contrato de venda e compra de imóvel, é seu o ônus de levá-lo a registro no 

órgão competente. Não o fazendo, o referido contrato não possui validade contra 

terceiros.207 Essa a desvantagem da omissão. 

Corrado Quaglierini classifica o ônus em formal e substancial. O ônus formal 

está relacionado à introdução no processo, pelas partes, dos meios de prova, enquanto 

o substancial é o ônus de convencer o juiz da existência do fato afirmado.208 

 

6.3. Ônus da prova 

 

Gian Antonio Micheli afirma que é necessária uma busca histórica para 

entender com clareza o conceito de ônus da prova.209 

Sintetiza esse perfil histórico da seguinte maneira: a) numa primeira fase, o 

ajuizamento de uma demanda coloca o adversário em posição de desculpar-se ou 

defender-se; b) em um segundo estágio, o juiz estabelece qual das partes deve produzir 

a prova em juízo, com base em regras de experiência, que lhe ditam qual das partes 

                                                                                             
204 GRECO FILHO, Vicente. A prova da culpa nos delitos de trânsito, p. 35, nota de rodapé. 
205 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. II, p. 205-206. 
206 Sistema adversary, ou adversarial 
207 Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró afirma que a doutrina de Saraceno classifica esses ônus de simples e 
alternativos (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 175). 
208 QUAGLIERINI, Corrado. Il tema di onere della prova nel processo penale. Rivista italiana di diritto e 
procedura penal, p. 1.258.  
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está em melhor posição para produzir determinada prova; c) numa terceira fase, tais 

regras se solidificam e em contraposição à prova direta se forma a prova contrária, 

direcionada a combater os resultados da primeira; d) a combinação do conteúdo dos 

itens b e c gera o dogma de que a necessitas probandi é considerada sob a ótica 

exclusiva da atividade probatória individual, de tal maneira que as regras de 

distribuição do ônus da prova se manifestam como regras de prova legal; e) no último 

estágio, essa atividade das partes perde sua importância como condição necessária para 

conseguir um resultado favorável, adquirindo importância o ônus da prova como regra 

de juízo, a ser aplicada quando o juiz não se encontra em condições de decidir de outra 

maneira o caso em exame.210 

Já Corrado Quaglierini,211 examinando a modificação sofrida pelo Código de 

Processo Penal italiano no ano de 1988, aponta que a doutrina vinha se posicionando 

no sentido de não mais ter relevo o princípio do ônus da prova, mas, com a mudança 

do código,212 ligada ao reconhecimento de um direito à prova pelas partes, renovaram-

se os debates sobre a temática.  

 

6.3.1. Aspectos objetivos e subjetivos do ônus da prova 

 

A evolução histórica mencionada por Gian Antonio Micheli213 está parelha com 

a evolução doutrinária. 

Para muitos doutrinadores, o ônus da prova tem um aspecto objetivo, ligado à 

regra de julgamento, e um aspecto subjetivo, ligado à atividade das partes.214  

                                                                                             
209 MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba, p. 3. 
210 MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba, p. 6. 
211 QUAGLIERINI, Corrado. In tema de onere della prova nel processo penale, p. 1.255. 
212 Essa modificação do Código de Processo Penal italiano passou a iniciativa probatória, que era quase exclusiva 
do juiz, para uma prioritária iniciativa das partes. 
213 MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba, p. 6, item 6.3 retro. 
214 Para Vicente Greco Filho é manifesta a impropriedade da expressão “ônus objetivo da prova”, ligada ao juiz 
do processo, porque o juiz não tem ônus, tem poderes-deveres (GRECO FILHO, Vicente. A culpa e sua prova 
nos delitos de trânsito, p. 34). 
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O processo se inicia por atividade da parte – o autor da ação, ajuizando sua 

petição inicial, ou ofertando denúncia ou queixa –, porém, a partir daí, desenvolve-se 

por impulso oficial. Ao juiz é vedado realizar processos e conceder tutelas 

jurisdicionais sem a iniciativa de alguém.215 É o que se extrai da leitura do artigo 2º e 

inciso II do artigo 125 do ordenamento processual civil brasileiro e dos artigos 24 e 30 

da legislação processual penal.  

O processo é meio ou instrumento de garantia para que um acusado de prática 

delitiva possa amplamente se defender da acusação contra ele formulada, ou um meio 

ou instrumento para compor uma lide, no campo civil. Sempre finda com uma 

sentença.216 

Em qualquer caso, o juiz deve julgar.217 Ao juiz é vedado o non liquet, ou seja, 

não pode ele deixar de decidir nenhuma ação, quer penal, quer civil, afirmando que 

não possui elementos ou regras suficientes para seu convencimento ou decisão. Tal 

norma é encontrada no artigo 126 do Código de Processo Civil brasileiro.218  

Para tanto, a lei confere a ele a possibilidade de determinar as provas 

necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte.219 São os 

poderes instrutórios do juiz.220 Isso quer dizer que o juiz pode interferir na produção da 

prova, normalmente formulada pelas partes, para buscar os elementos necessários à 

sua convicção.  

                                                 
215 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. II, p. 294. 
216 Sentença é o ato do juiz com o qual põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa, conforme o § 
1º do artigo 162 do Código de Processo Civil brasileiro. 
217 “El juez debe juzgar en todo o caso, no solo cuando la ley se manifieste oscura y con lagunas, sino tambiém 
cuando falten los elementos de hecho necesarios para formar la propia convicción” (“o juiz deve julgar todas as 
vezes, não só quando a lei contenha obscuridade ou lacunas, mas também quando ausentes elementos de fato 
necessários a formar sua convicção” – tradução nossa) (MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba, p. 6). 
218 Código de Processo Civil brasileiro, artigo 126: “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando 
lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, 
recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito”. 
219 Artigos 157 do Código de Processo Penal e 130 do Código de Processo Civil, ambos do Brasil. 
220 Sobre poder instrutório e sua limitação, vide Capítulo 5, item 5.6, retro. 
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É dos romanos o brocardo iudex secundum allegata et probata partium iudicare 

debet.221 

A maior parte da doutrina ainda trabalha com a hipótese de ônus subjetivo da 

prova.222 

O próprio ordenamento jurídico processual brasileiro lança as regras, nos 

artigos 156 do Código de Processo Penal223 e 333 do Código de Processo Civil.224 

No campo do processo civil, incumbe a cada parte, devido ao princípio 

dispositivo, ainda que mitigado, ali existente, demonstrar os fatos que alega, desde que 

controversos e relevantes para a solução do litígio. Essa “incumbência” precisa ser 

entendida como ônus, isto é, como afirmado acima, a faculdade dada à parte para 

praticar ou deixar de praticar determinado ato processual, de sua esfera de interesse, 

sendo que, não praticado, acarreta-lhe uma desvantagem processual.  

No campo do processo penal, há necessidade de uma análise mais detalhada, 

que será feita no próximo capítulo. 

No seu aspecto subjetivo, o ônus da prova é o encargo que pesa sobre as partes 

de buscar as fontes de prova e introduzi-las no processo.225 

O aspecto subjetivo do ônus da prova, também chamado de ônus subjetivo da 

prova, tem por finalidade direcionar e incentivar as partes na produção das provas. 

Caso a parte não se desincumba do ônus da prova a ela atribuído, fica em 

posição probatória desfavorável, posto que fato que lhe incumbia demonstrar 

permaneceu no campo da mera alegação. 

                                                 
221 O juiz deve julgar segundo alegam e provam as partes (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, 
Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo, p. 318). 
222 Os estudos de Gian Antonio Micheli é que inovam, como veremos. 
223 Código de Processo Penal brasileiro, artigo 156: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz 
poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida 
sobre ponto relevante”. 
224 Código de Processo Civil brasileiro, artigo 333: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor”. 
225 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 181. 
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Para Cândido Rangel Dinamarco, o ônus da prova tem natureza relativa, pois, 

embora haja o risco de insucesso na causa em caso de descumprimento, não se exclui 

que esse risco possa ser neutralizado, o que ocorrerá caso o fato seja demonstrado por 

outro modo, como por prova requisitada pelo juiz.226 

Não tem cabimento, hoje, falar em um ônus subjetivo absoluto, isto é, cada 

parte só pode gerar a prova das alegações que lhe são favoráveis. Tal é incompatível 

com o princípio da aquisição da prova,227 pelo qual não importa a fonte de onde 

proveio a prova, e incompatível com os poderes instrutórios do juiz. 

Supondo que o Ministério Público junte uma prova que inocente o réu, deverá o 

juiz absolvê-lo. O mesmo se diga no campo civil, se a alegação feita pelo autor é 

negada por documentos por ele mesmo juntados. 

O juiz, podendo determinar diligências no campo probatório, também afasta a 

hipótese de ônus subjetivo absoluto das partes. 

Um ônus subjetivo absoluto só seria possível em um sistema processual que não 

admitisse a atividade probatória do juiz e que também fosse condicionado com relação 

à origem da prova, isto é, que não permitisse levar em conta as provas produzidas pela 

parte não onerada.228 

O aspecto objetivo do ônus da prova está relacionado ao juiz, identificando-se 

como uma regra de julgamento a ser aplicada por ele quando permanecer em dúvida 

no momento de julgar.229 

Para Gian Antonio Micheli, o dogma do ônus da prova estuda precisamente os 

meios oferecidos ao juiz para evitar um pronunciamento de dúvida, quando o non 

liquet não é admitido.230  

                                                 
226 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. II, p 206. 
227 Por esse princípio, uma vez realizada a prova, ela será eficaz tanto em benefício como em prejuízo de 
qualquer das partes, não importando quem a produziu. 
228 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 187. 
229 Para João Batista Lopes, em escrito de janeiro de 1972, há dois aspectos bem claros e definidos com relação 
ao ônus da prova: o ônus subjetivo, que se refere a quem incumbe provar, e o ônus objetivo, já que, encerrada a 
instrução, é irrelevante indagar se houve estrita observância das regras que regem o ônus subjetivo da prova, pois 
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O juiz não tem faculdades nem ônus processuais. As faculdades são liberdade 

de conduta, e o juiz não está no processo para gestão de seus próprios interesses, mas 

sim para regular os das partes. Ele não possui disponibilidade sobre esses interesses, 

que não são seus. Além disso, todos os poderes que a lei lhe outorga são 

acompanhados por deveres de exercício. Se não possui faculdades processuais, não 

pode ter ônus processuais.231 

Portanto, não há falar-se em ônus objetivo da prova como ônus do juiz. 

 

6.3.2. Ônus da prova como regra de julgamento 

 

A partir do momento em que se admite que o processo civil e, muito mais, o 

processo penal não estão sob a égide de um princípio dispositivo, e estando claro que 

ao juiz são concedidos poderes instrutórios, parece perder sentido o chamado ônus 

subjetivo da prova.232 Para alguns autores, ele vem apenas sofrendo atenuações.233 

O máximo que se pode admitir é que as regras de distribuição do ônus da prova, 

com relação às partes, sejam instrumento de estímulo para que produzam provas.234 

                                                                                             
o juiz julgará a causa levando em consideração todos os elementos constantes dos autos (LOPES, João Batista. O 
ônus da prova. RT 435/18-24). 
230 MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba, p. 12. 
231 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual, p. 208. 
232 Eduardo Espínola Filho, ao examinar o artigo 156 do Código de Processo Penal brasileiro, o qual concede 
poderes instrutórios ao juiz, conclui: “Com isso, muito perde do seu prestígio a velha regra de que o ônus da 
prova da alegação compete a quem a faz” (ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro 
anotado, p. 456). 
233 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 185. 
234 Cândido Rangel Dinamarco afirma que o processo civil moderno quer muita explicitude do juiz e de suas 
intenções, fatores indispensáveis à efetividade do justo processo. Por esse motivo, a locução “determinará as 
provas a serem produzidas”, contida no artigo 331 do Código de Processo Civil brasileiro, inclui a exigência de 
esclarecer as partes sobre seus ônus probatórios. Continua, explicando que esse esclarecimento, que não é uma 
decisão, deve ser tomado como advertência e convite a participar ativamente da instrução probatória, “na medida 
do interesse de cada uma e com a consciência dos efeitos negativos que poderá suportar em caso de omitir-se” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 84). 
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Não mais parece correto afirmar, como se fez nos últimos anos e se faz até hoje, 

que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos, ao réu, os extintivos, impeditivos 

ou modificativos.235-236 

Nas ações declaratórias negativas, nas quais o autor quer a declaração judicial 

da inexistência de um direito ou de uma relação jurídica, não há sentido em ser a ele 

atribuído o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de um direito que afirma 

inexistente. No mesmo caso, não é certo determinar que o réu faça prova de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois o que lhe leva a 

vencer a demanda é exatamente o oposto. 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró aponta que o ônus subjetivo da prova 

seria, no máximo, um ônus imperfeito ou atenuado, no sentido já explicado acima,237 

de ser uma faculdade probatória que, não sendo exercida pela parte interessada, poderá 

levar, mas não necessariamente, a uma situação de desvantagem.238 

Ora, se somente quando houver dúvida, isto é, somente quando a prova não for 

produzida nem pela parte sobre quem a lei incumbe o ônus de provar, nem pela parte 

contrária, nem sequer pelo juiz, é que o processo será decidido segundo as regras de 

distribuição do ônus da prova,239 as referidas regras são regras para julgamento. 

Ainda que admitido um sistema dispositivo puro, a mesma conclusão se 

aplicaria. Terminada a atividade instrutória cabente apenas às partes, havendo dúvida 

pelo juiz, terá ele que se valer das regras de distribuição do ônus da prova. 

O fenômeno chamado de ônus da prova, assim, não tem relação com quem deva 

provar – a prova pode originar-se de qualquer das partes, ou da diligência instrutória 

do juiz – nem com o que se deve provar.  

                                                 
235 Afirmações contidas em LOPES, João Batista, O ônus da prova, p. 20, e PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti, Comentários ao código de processo civil, tomo IV, p. 253. 
236 Explicando o critério baseado na distinção entre fatos constitutivos, impeditivos, extintivos e modificativos do 
direito, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró afirma que, em suma, o ônus da prova dos fatos constitutivos 
incumbe ao autor, enquanto o réu tem o ônus de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do 
direito (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi, Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 248. 
237 Capítulo 6, item 6.2, classificações sobre o ônus. 
238 BADARÓ, Gustavo Henrique, Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 188. 
239 Idem, p. 187. 
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O que está em pauta, na verdade, é como o ordenamento jurídico orienta o juiz 

para proceder em caso de, finda toda a instrução, ainda permanecer em dúvida, não 

conseguindo formar seu convencimento. 

Nesse sentido posiciona-se Gian Antonio Micheli.240 O fenômeno relacionado 

ao ônus da prova é uno, trata-se da existência de regra de julgamento para o caso de 

dúvida.  

José Carlos Barbosa Moreira afirma que a doutrina moderna, estudando o 

problema do ônus da prova, assentou uma conclusão muito interessante: as regras que 

distribuem o ônus da prova são regras destinadas a ser aplicadas em relação aos fatos 

que afinal não se provam, que não resultam provados. O juiz não tem que se preocupar 

com as regras legais de distribuição do ônus da prova, a não ser no momento de 

sentenciar.241  

 

6.4. Persuasão racional e ônus da prova 

 

O sistema brasileiro de valoração das provas é o da persuasão racional. Por ele, 

o juiz analisa de forma livre as provas, considerando a verdade e a falsidade dos fatos 

alegados pelas partes, devendo, no entanto, motivar sua decisão, para evitar o arbítrio. 

Como qualquer outro homem, o juiz, que deve ser homem inserido no 

cotidiano, com uma vasta bagagem de conhecimentos, após apreciar as provas, pode 

chegar a uma certeza – a sua certeza242 – sobre como os fatos ocorreram. Até porque 

qualquer outra pessoa, se colocada em sua posição de apreciação dos fatos, chegaria a 

idêntica conclusão. Basta então aplicar o direito ao caso em exame. 

Pode ser, no entanto, que, após valorar a prova que foi produzida, o julgador 

fique em estado de incerteza. 

                                                 
240 MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba, p. 175. 
241 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juiz e a prova. Revista de Processo 35, p. 181. 
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Ao retirar do homem que vive em sociedade a possibilidade de agir por 

autotutela, o Estado necessitou dar em troca a jurisdição. Chamou a si a solução dos 

litígios. Por esse motivo, não se admite que o juiz deixe de decidir, não é permitido o 

non liquet.  

Se estiver em dúvida sobre os fatos alegados, após a produção da prova, e não 

podendo deixar de decidir, pois não estaria pondo fim ao litígio, vem a lei socorrer-lhe. 

Estipula regras para que o julgamento seja realizado. Uma delas é a que determina que 

o ônus da prova seja distribuído entre as partes.  

Existe uma distinção entre a valoração da prova e as regras de distribuição do 

ônus da prova. Embora se trate de momentos psicológicos muito próximos, há 

diferença entre ambos.  

A valoração da prova é feita no momento de buscar a convicção sobre os fatos. 

Valoram-se os meios de prova colhidos no processo, para se buscar a certeza sobre os 

fatos relacionados. Se não houve dúvida, passa-se imediatamente às regras de 

julgamento, isto é, a busca da subsunção daqueles fatos à norma abstrata. Se, no 

entanto, após a valoração, há dúvida, deve-se buscar o que deixou de ser demonstrado 

e quem deveria ter produzido tal demonstração. 

Deve-se buscar quem suporta o risco da desvantagem de não demonstrar ou mal 

demonstrar o que foi alegado. 

Ao aplicar as regras de distribuição do ônus da prova, o juiz não formula juízo 

de valor, que foi obrigatório no momento psicológico anterior. 

José Carlos Barbosa Moreira recorda que se trata de uma saída da qual não há 

como prescindir, mas cuja utilização costuma deixar certo ressaibo amargo na mente 

do juiz consciencioso.243 

                                                                                             
242 Vimos no Capítulo 4 – Verdade – que essa certeza é um estado anímico. 
243 Algum dos valores em choque precisará, em determinada extensão, ser sacrificado. Como aplicar bem a regra, 
diante do caso concreto, é questão que só à consciência do juiz é dado resolver, naquele instante, dramático entre 
todos, em que lhe cumpre vencer quaisquer hesitações e fazer a final opção, sem auxílio exterior suscetível de 
atenuar-lhe a responsabilidade pessoal. Esse é apanágio do julgador, e nada retrata com tão vívidas cores a 
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6.5. Ônus da afirmação e ônus da demonstração 

 

O que se prova não é um fato, o que se prova é a alegação de um fato.244 

Portanto, no processo, a alegação precede a demonstração. Como no processo 

só o que está nele pode ser objeto de apreciação, pode-se afirmar a existência de um 

ônus da alegação.  

Cada parte, possuindo interesse na solução do processo, deve realizar um 

balanço sobre as alegações que deve fazer ao juiz, para convencê-lo.  

A afirmação ou alegação consiste na apresentação de um fato ao julgador para 

que, uma vez comprovado, seja a base de convicção e funcione como fundamento do 

provimento jurisdicional. 

Sem a apresentação de determinados fatos, pode a parte vir a sofrer um 

provimento jurisdicional desfavorável. Afinal, a jurisdição classicamente funciona 

baseada no brocardo da mihi factum, dabo tibi jus.245 Se não forem dados os fatos ao 

julgador, este muito dificilmente poderá dar o direito. Se a parte encarregada de alegar 

não o faz, por omissão ou por insuficiência, a decisão final normalmente lhe será 

contrária.  

Se a parte onerada com a afirmação a faz e a sustenta de maneira correta, ao 

final o juiz não se preocupará em saber quem a fez, mas quem tem razão.  

Se não houver dúvidas com relação aos fatos alegados, tornam-se eles 

incontroversos e é desnecessária a prova. Não há falar-se, aí, de ônus da prova, apenas 

de ônus da alegação, já que os fatos precisam ser levados ao conhecimento do 

                                                                                             
miséria e a grandeza da função de julgar (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Alguns problemas atuais da prova 
civil. Temas de direito processual – quarta série, p. 161).  
244 Sobre o tema, ver Capítulo 5, item 5.2 – Objeto da prova –, retro, bem como GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães, Sobre o direito à prova no processo penal, p. 82-87. 
245 “Dá-me os fatos que eu te darei o direito.”  
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julgador. O fato não alegado não existe no mundo do processo. O fato alegado passa a 

existir. Se verdadeiro ou falso, se duvidoso ou não, tudo passa a ser matéria de 

demonstração, matéria de prova.  

 

6.6. Distribuição do ônus da prova 

 

A justificativa para a existência de uma teoria sobre a distribuição do ônus da 

prova é a determinação de qual das partes deve sofrer o risco da falta ou insuficiência 

de prova sobre certo fato relevante que produz incerteza no momento do julgamento. 

Vários critérios e teorias se estabeleceram com o objetivo de responder à 

indagação acima feita. 

Para Giuseppe Chiovenda, o motivo da repartição do ônus da prova funda-se 

em critério de oportunidade, em ter como verdadeiros os fatos que alega. Afirma que 

incumbir o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ainda da 

inexistência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos conduziria a obstar-lhe a 

via jurisdicional. Mais que um ônus, seria um óbice para o exercício do direito de 

demandar.246 

Para Francesco Carnelutti, o critério de Giuseppe Chiovenda é falho, pois na 

verdade o que ocorre é um interesse em produzir a prova. Tanto o autor quanto o réu 

possuem interesse na demonstração dos fatos ensejadores de seu direito.247 

Para Leo Rosenberg, a fixação da distribuição do ônus de provar objetiva uma 

maior segurança social, pois, além de impedir o non liquet, orienta o julgador a impor 

a uma das partes o encargo da incerteza.248 

                                                 
246 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, vol. II, p. 379. 
247 CARNELUTTI, Francesco. Sistema di diritto processuale civile, p. 424.  
248 ROSENBERG, Leo. La Carga de la prueba,p. 58. 
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Para Alfredo Buzaid, a eqüidade seria o fundamento da repartição do ônus da 

prova, já que tanto o autor quanto o requerido devem estar em paridade e igualdade, 

desenvolvendo o contraditório no processo, não sendo correto atribuir-se o risco de 

fazer a prova somente a um deles. Espera-se do demandante a comprovação dos fatos 

que originam seu direito e do demandado a prova dos fatos que influenciam esse 

mesmo direito.249 

Nada impede, no entanto, que não haja tal distribuição, se o critério for diverso. 

Por exemplo, se não se levar em conta eqüidade e igualdade, nada impedirá que a 

regra para evitar o non liquet destine todo o ônus pela dúvida a apenas uma das partes. 

Em um Estado totalitário, em que o coletivo é muito mais valorizado que o 

individual, pode-se resolver a dúvida sempre em favor da coletividade, representada 

pelo acusador ou por um legitimado. 

Em um Estado Democrático de Direito Humanístico, a regra pode ser invertida.  

A ausência de regras para se saber a quem cabe a prova dos fatos fundantes da 

pretensão e da exceção enseja o risco de gerar uma instabilidade social indesejada e 

desnecessária. Uma determinação prévia da distribuição do ônus da prova – 

determinação normativa, isto é, abstraída do caso concreto – é necessária, dando às 

partes conhecimento prévio de como decidirá o julgador em caso de dúvida. 

 

6.7. Momento de distribuição do ônus da prova 

 

A regulamentação das regras de distribuição do ônus da prova de maneira 

apriorística à demanda se justifica na medida em que as partes têm direito ao 

conhecimento, desde o início, do critério que será utilizado pelo juiz caso surja a 

                                                 
249 BUZAID, Alfredo. Do ônus da prova, p. 15. 
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incerteza, norteando-o na prolação do provimento, evitando-se uma possível omissão 

da parte, desconhecedora da distribuição do ônus da demonstração.250 

A incerteza que se produz no espírito do julgador não é rara, e muito menos 

absurda. Ao contrário, faz parte do sistema da persuasão racional. 

Após a instrução probatória, analisando as provas colhidas, formará o julgador 

seu convencimento. Se tiver certeza, proferirá julgamento. 

Nesse caso, não há que se cogitar de regras de distribuição do ônus da prova. A 

certeza permite o julgamento de plano, aplicando-se o direito ao caso concreto. 

Se ficar em dúvida, o julgador então se utilizará das regras da distribuição do 

ônus da prova, onerando a parte a quem caberia a prova do fato duvidoso com uma 

sentença desfavorável, diante de sua inércia ou da má demonstração, da demonstração 

insuficiente ou deficiente.  

Dessa forma, vê-se que as regras do ônus da prova se destinam ao juiz, o qual, 

delas se utilizando, orientar-se-á para carrear a uma das partes o efeito da dúvida de 

seu convencimento.  

O momento da distribuição do ônus da prova, portanto, é posterior ao momento 

da produção da prova e posterior ao momento de sua valoração. 

 

6.8. O caminho a ser seguido pelo julgador ao decidir 

 

Temos nos referido à prova fixada no processo pelos meios de prova, e que ao 

ser analisada pelo juiz, pode levar a certeza ou a dúvida. 

Em havendo dúvida, temos afirmado que se deve seguir uma regra de 

distribuição do ônus da prova, para decidir. 

                                                 
250 MONNERAT, Carlos Fonseca. Momento da ciência aos sujeitos da relação processual de que a inversão do 
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Ocorre, porém, que o legislador pode criar, e de fato cria, outras fórmulas 

intermediárias entre a dúvida inicial e a distribuição do ônus da prova. 

São os denominados sucedâneos da prova, entre os quais está também a 

distribuição do ônus da prova. 

Entre esses sucedâneos, podemos relacionar as provas legais, as presunções, os 

indícios, o fato notório e, finalmente, a distribuição do ônus da prova. 

 

6.8.1. Presunções 

 

Presunção, em termos de processo, é a facilidade dada a uma das partes, pelo 

legislador ou pelo juiz, dispensando de prova determinado fato que a ela interessa 

demonstrar. 

É normalmente estabelecida com base no que costumeiramente ocorre (id quod 

plerunque accidit). Pode também não ser assim formulada, e nesse caso o que se 

objetiva é favorecer determinada parte em virtude de sua qualidade ou da natureza da 

relação jurídica de direito material controvertida em que envolvida. 

No primeiro caso, temos como exemplo a presunção formulada por reiterada 

jurisprudência no sentido de que o motorista que colide com a traseira de outro veículo 

é o culpado pelo acidente. 

No segundo, podemos lembrar a presunção de que o empregador tem culpa in 

ilegendum presumida, por ato culposo de um seu empregado, estabelecida essa 

presunção em favor de quem sofreu o dano. Observe-se que aqui a presunção não 

retrata a realidade, não é o que costumeiramente acontece, pois normalmente o 

empregador escolhe muitos bem seus empregados. 

                                                                                             
ônus da prova pode ocorrer, p. 79. 
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Embora o Código Civil brasileiro regre que a presunção é uma fonte251 de 

prova,252 essa posição é equivocada e ultrapassada.253 

Afirmando que o Código Civil a define como meio de prova, temos Cândido 

Rangel Dinamarco254 e Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró.255  

Para o primeiro, meios de prova são técnicas destinadas à investigação de fatos 

relevantes para a causa.256  

Não concordamos com esse posicionamento. Meios de prova são os métodos de 

fixação da prova nos autos do processo. Afinal, há grande diferença entre os meios de 

produção de prova, que seriam as referidas técnicas, e a fixação da prova nos autos. É 

que, ao final, o juiz examina os meios de prova para buscar seu convencimento, e isso 

quer dizer que ele examina o retrato das provas que há nos autos. Não teria sentido 

dizer que o juiz examina as técnicas destinadas à investigação de fatos relevantes, para 

buscar seu convencimento. 

A presunção é uma operação mental, que tem por base um fato demonstrado, e 

que se utiliza de uma máxima de experiência ou de uma regra jurídica.  

O juiz, tomando como provado um fato base, conclui que ocorreu outro fato, 

decorrência do que comumente acontece, ou do que a lei determina como 

conseqüência.257  

O resultado desse raciocínio é que configura, propriamente, a presunção: o juiz 

presume que ocorreu o fato y porque sabe que ocorreu o fato x, e sabe também que a 

ocorrência de um implica, necessária ou normalmente, a ocorrência do outro. Parece 

                                                 
251 Fonte de prova e não meio de prova. O Código a coloca junto com a confissão, o documento, a testemunha e a 
perícia. Da presunção se extrai, por meio de um raciocínio, uma conclusão sobre um fato relevante para o 
processo, portanto é fonte e não meio de prova. 
252 Artigo 212: “Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: (...) 
IV – presunção”. 
253 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 124. 
254 Idem, p. 125. 
255 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 262. 
256 Idem, idem, p. 87. 
257 Nesse sentido, Vicente Greco Filho, para quem as presunções são regras, legais ou decorrentes da experiência, 
por meio das quais, provado um fato, resulta a convicção da existência de outro (GRECO FILHO, Vicente, 
Manual de processo penal, p. 209). 
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bastante claro que tal presunção não constitui, a rigor, meio de prova. Quando o juiz 

passa da premissa à conclusão, por meio do raciocínio “se ocorreu x, deve ter ocorrido 

y”, nada de novo surge no plano material, concreto, sensível: a novidade emerge 

exclusivamente em nível intelectual. Seria impróprio dizer que, nesse momento, 

adquire-se mais uma prova, o que se adquire é um novo conhecimento, coisa bem 

diferente.258 

As presunções podem ser relativas ou absolutas. Enquanto a última só admite a 

forma de regra jurídica, portanto presunção legal absoluta, as presunções relativas 

podem ser legais (praesumptiones legis) ou judiciais (praesumptiones hominis). 

As presunções absolutas são aquelas que não admitem objeção ou exceção. São 

iuris et de iure. A doutrina afirma que são mais do que presunções, são verdadeiras 

regras de direito material, que não guardam relação com o instituto da prova. Essas 

regras de direito material caracterizam-se por  serem condicionadas a determinadas 

situações.259 

Quando se afirma que nas presunções absolutas não se admite prova em 

contrário, o que na verdade se quer afirmar é que de nada adiantaria ministrar tal 

prova, pois, a despeito dela, o órgão judicial continuaria cingido a colocar como 

fundamento fático de sua decisão o que a lei determina, o que a lei presume. A prova 

em contrário é irrelevante, o que explicaria sua desnecessidade, já que não se devem 

realizar atos inúteis no processo.260 

As presunções relativas são iuris tantum. Devem ser aceitas até que haja prova 

em contrário.261  

                                                 
258 MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova. Temas de direito processual – primeira série, p. 
57. 
259 Como observa Cândido Rangel Dinamarco, nas presunções absolutas, o legislador constrói certas ficções e 
nelas se apóia para impor as conseqüências jurídicas que entende convenientes. Como exemplo, aponta que no 
usucapião extraordinário o legislador presume a boa-fé do possuidor com posse superior a 20 anos, finge que ela 
existe, pouco importando se ficasse demonstrada sua má-fé (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de 
direito processual civil, vol. III, p. 116). 
260 MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova, p. 55. 
261 Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró afirma que a presunção não é afastada, mas apenas torna-se 
desnecessária sua aplicação. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 
267). 
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Na presunção legal relativa, provado determinado fato base, presume-se o fato 

que se deseja demonstrar. Assim, no campo do direito civil, em uma obrigação onerosa 

de prestações periódicas, provado o pagamento da última parcela, presume-se o 

pagamento das parcelas anteriores.262 

Nas presunções judiciais, sempre relativas, pois baseadas em regras de 

experiência,263 o fato desconhecido é decorrência lógica do fato conhecido, ou do que 

sói acontecer quando se dá o fato conhecido. São as ilações extraídas pelo juiz da 

ocorrência de certos fatos.264 

A diferença capital entre ambas reside em que, numa hipótese, deixa-se ao 

órgão judicial o estabelecimento da correlação entre os dois fatos, o conhecido e o 

desconhecido, ao passo que, na outra, é o próprio legislador quem dá como 

pressuposta a correlação, excluindo, em certa medida, a valoração do juiz. Em certa 

medida porque existe a possibilidade de que, em determinado caso concreto, venham 

aos autos elementos capazes de demonstrar que não existe o nexo, tendo-se passado as 

coisas de modo diverso do costumeiro.265  

As presunções relativas funcionam com o seguinte esquema. Em um primeiro 

momento, elas alteram o objeto da prova. Em vez de se provar o fato que será 

presumido, deve-se agora provar o fato gerador da presunção. Como segundo passo, o 

beneficiado pela presunção não precisa demonstrar o fato presumido. Finalmente, o 

adversário do beneficiado passa a ter que provar o fato que possa afastar a 

presunção.266 

Passa a ter o interesse de provar, já que não existe dever de prova. 

Tomemos a presunção estabelecida no artigo 1.253 do Código Civil brasileiro. 

Presunção legal, portanto. Por ela, presume-se que o dono do terreno seja também o 

dono das plantações ou edificações sobre ele feitas. 

                                                 
262 Código Civil brasileiro, artigo 322: “Quando o pagamento for em contas periódicas, a quitação da última 
estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores”. 
263 Sobre regras de experiência, ver Capítulo 5, item 5.7, retro. 
264 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. III, p. 121. 
265 MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova, p. 60. 
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Em uma demanda que envolva uma plantação, seu dono não precisa provar que 

ela lhe pertence, mas sim que o terreno lhe pertence. Observe-se que há alteração do 

objeto da prova, o qual inicialmente seria ser dono do plantio, e que passa a ser agora 

ser dono do terreno. Por último, o adversário passa a ter que provar o fato que elide a 

presunção, isto é, que foi ele, às suas expensas, quem plantou,267 e que o fez, por 

exemplo, devidamente autorizado. 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró afirma que as presunções são regras de 

julgamento, a serem aplicadas somente em caso de dúvida sobre fato relevante no 

momento de decidir o processo.268 

Parece que tal afirmação nem sempre é demonstrada na prática. É comum o uso 

de presunções também para reforçar os argumentos de uma decisão que seja baseada 

em certeza. 

Por exemplo, em determinado processo ficou cabalmente demonstrado que o 

réu dirigia em alta velocidade, incompatível para o local, quando colidiu. O juiz, ao 

motivar sua decisão, exprime certeza sobre a culpabilidade do réu, pela prova 

testemunhal realizada e reforça a motivação afirmando que, “além disso, o fato de ter 

colidido com a traseira do veículo da vítima gera a presunção de que agiu com culpa”. 

Para alguns doutrinadores, as presunções invertem o ônus da prova.269 

Para outros, não, apenas alteram a distribuição do ônus da prova.270 

Para José Carlos Barbosa Moreira, nem sequer alteram a distribuição do ônus 

da prova.271 

                                                                                             
266 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. III, p. 119. 
267 Nos termos do artigo 1.255 do Código Civil brasileiro, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio 
perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a 
indenização. 
268 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 267. 
269 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, p. 210; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 
de direito processual civil, vol. III, p. 77. 
270 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 264. 
271 MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova, p. 61, para quem as normas que as consagram são 
normas especiais que prevalecem sobre a geral, sem necessariamente contradizê-la. 
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Nelson Nery Júnior afirma que a presunção não modifica o ônus da prova, mas 

apenas substitui o fato que pela regra geral há que se provar por outro distinto, por um 

indício.272  

Para tomarmos partido nessa discussão, é necessário examinarmos o que se 

entende por inversão do ônus da prova, o que faremos mais à frente. 

Outro ponto que precisará ser abordado posteriormente é o da possibilidade de 

uso de presunções relativas no processo penal brasileiro, em desfavor do réu. Isso só 

será possível após o exame da presunção de inocência. 

 

6.8.2. Indícios 

 

Os indícios são tratados pelo Código de Processo Penal brasileiro,273 algumas 

vezes, com o sentido de quantidade de elementos fáticos existentes, para dar um maior 

ou menor grau de elementos de convicção do julgador para tomar decisões. Assim, 

para algumas decisões, o legislador exige a presença de indícios, para outras, indícios 

suficientes, para outras, indícios veementes e, ainda para outras, exige prova.  

Não é esse o significado de indício.  

Para Vicente Greco Filho, os indícios são fatos ou circunstâncias de fato que 

podem levar à conclusão da existência de outros fatos.274  

Para Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, o indício é o ponto a partir do qual 

o juiz realiza um processo mental que permite concluir pela existência de outro fato.275 

                                                 
272 NERY JÚNIOR, Nelson. Ônus da prova. Revista de Processo 17:210-212. 
273 Código de Processo Penal brasileiro, artigo 239: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, 
que, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. 
274 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, p. 209. 
275 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 277. 
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Cândido Rangel Dinamarco observa que o ser humano presume, baseado na 

observação daquilo que ordinariamente acontece, e que o momento inicial desse 

processo psicológico é o conhecimento de um fato-base, ou indício revelador da 

presença de outro fato.276 

Como se vê, a linha divisória entre indícios e presunções é muito tênue. 

José Frederico Marques afirma que indícios e presunções em nada diferem.277 

O indício é um fato do qual se pode extrair uma regra de experiência e, daí, 

deduzir uma presunção. 

O ditado popular diz que “onde há fumaça, há fogo”, e é uma regra de 

experiência. A existência do indício (fato) “fumaça” induz a aplicação da regra de 

experiência. Do uso desta, deduz-se uma presunção, a de que houve ou há uma fonte 

de calor de onde tal fumaça provém. 

O indício é uma etapa intermediária entre a prova e a presunção. Ele é ponto de 

chegada e novo ponto de partida. Ele é ponto de partida em confronto com a presunção 

e é ponto de chegada em confronto com a prova documental ou testemunhal. O órgão 

judicial vem a conhecê-lo com base no documento ou no testemunho e vale-se dele, 

num segundo passo, para formar a presunção.278  

 

6.8.3. Fato notório 

 

Fato notório é um fato isolado que é de conhecimento geral.279 Por exemplo, 

para os brasileiros, o fato de Brasília ser a capital federal é fato notório. 

                                                 
276 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. II, p 113. 
277 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, vol. II, p. 451. 
278 MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova, p. 58-59. 
279 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, p. 212. 
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Dos fatos notórios é possível extrair regras de experiência e gerar presunções 

relativas. Por exemplo, sabendo-se que Brasília é a capital federal, por experiência, 

sabe-se que lá estão instalados os ministérios da república. Pode-se presumir, então, 

esse fato, e em determinado processo em que isso seja relevante não haverá 

necessidade de provar que ali ficam instaladas as sedes dos diversos ministérios. 
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7. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL 

 

No processo penal brasileiro não vige o princípio dispositivo, com relação às 

alegações dos fatos. O Ministério Público não pode deixar de levantar todos os 

motivos que o levam a buscar um decreto condenatório, nem pode o réu deixar de 

alegar o direito e os fatos que levem a uma absolvição, ficando indefeso em face da 

acusação que lhe é formulada. 

O mesmo poderia ser dito com relação à produção de provas, mas tal afirmação 

seria falsa. Na praxis forense, não é incomum ver fatos alegados deixarem de ser 

provados, ainda que de interesse da acusação ou da defesa.  

Para os defensores do ônus da prova enquanto atividade das partes – aspecto 

subjetivo do ônus da prova –, existe ônus da prova no processo penal. 

 

7.1. Pretensa incompatibilidade do processo penal com a regra de 

distribuição do ônus da prova 

 

Não há incompatibilidade entre o processo penal e a regra que incumbe a quem 

alega a prova do que alegou. 

Existe ônus da prova ainda que dele não decorra obrigatoriamente uma decisão 

desfavorável ao onerado, por exemplo, quando o Ministério Público não prova com 

suas testemunhas a acusação formulada, e uma testemunha “da defesa” fornece ao juiz 

todos os elementos de que ele necessita para formar seu convencimento, desfavorável 
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ao réu. Também no caso em que o réu não faz prova de um álibi que mencionou no 

seu interrogatório e o juiz, em diligência, o comprova, absolvendo o acusado.  

Ocorre o fenômeno do ônus imperfeito ou relativo da prova, em contraposição 

ao ônus absoluto ou perfeito.280 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró afirma que, no processo penal, mesmo 

que o juiz possa determinar a produção de prova, é necessário que haja um ônus 

objetivo da prova e, quanto ao ônus subjetivo, entendido como o encargo sobre as 

partes para a produção da prova, haverá apenas um ônus imperfeito.281 

 

7.2. Pretensa incompatibilidade do ônus subjetivo da prova e natureza do 

interesse do Ministério Público 

7.2.1. Há lide no processo penal 

 

Processo é o meio ou instrumento para composição de uma lide, sendo lide o 

conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou apenas não 

satisfeita.282  

Esse é o princípio e o motivo do processo civil contencioso, que regra como 

condição da ação o interesse de agir, interesse que é pré-processual e baseado na 

existência do litígio. Além disso, ne procedat iudex ex officio,283 a jurisdição só pode 

ser prestada após a provocação da parte ou interessado.284 

A lide civil pode ser composta independentemente do processo. Pode haver 

autocomposição, que é a atividade primária das partes, pondo termo ao litígio, ou 

mesmo autotutela, embora esta seja vedada quase que em sua totalidade pelo 

                                                 
280 Sobre essa classificação do ônus, ver Capítulo 6, item 6.2.  
281 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 199. 
282 Definições de Francesco Carnelutti, aprimoradas durante toda a sua obra.  
283 O juiz não deve ter a iniciativa do processo, o juiz não deve agir de ofício. 
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ordenamento material. Aliás, foi em substituição a ela que se criou a jurisdição, e daí 

decorre o direito de ação.285 

Se não houve autocomposição e sendo vedada a autotutela, pode o pretendente 

ficar inerte, e a lide permanece indefinida, pelo menos até ocorrer a prescrição, ou 

buscar a sua pretensão em juízo. 

Há, no entanto, processos necessários. São aqueles em que apenas por meio 

dele se obtém a eficácia jurídica do que se quer. 

Pode-se falar em processos absolutamente necessários e relativamente 

necessários.  

Os relativamente necessários são faculdade da parte ou interessado, são ônus da 

parte ou interessado, que, para obter o que pretende, deve utilizar-se do processo, mas 

não é obrigado a isso. Por exemplo, no sistema jurídico brasileiro, um casal que está 

casado há mais de um ano pode se separar de modo consensual.286 Para tanto, 

necessariamente deve requerer a separação por meio de um processo, dito de jurisdição 

voluntária.287 É a separação judicial consensual. Mas pode o casal deixar de fazê-lo, 

realizando a chamada separação de fato, a qual pode levar ao divórcio após o decurso 

de dois anos.288 

Os absolutamente necessários ocorrem quando a lei não admite outra opção, 

obrigando o titular da ação a propô-la, sob pena de crime de responsabilidade ou de 

sanção na esfera administrativa. Não mais ônus, e sim dever.289 

É o que ocorre no processo penal condenatório, exceto nos casos em que se 

permite a transação penal, por força do princípio nulla poena sine iudicio.290 

                                                                                             
284 O artigo 2º do Código de Processo Civil brasileiro reza que “nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão 
quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e formas legais”.  
285 Direito público e subjetivo de se poder exigir do Estado – Poder Judiciário – uma prestação jurisdicional, de 
qualquer natureza, mas preferentemente válida e de mérito. 
286 Código Civil Brasileiro, artigo 1.574. 
287 Nem se trata de jurisdição, no sentido de dizer o direito sobre uma lide, nem é voluntária, posto que se trata de 
processo necessário. Trata-se de administração pública de interesses privados. 
288 Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 226, § 6º. 
289 Sobre a diferença entre ônus, obrigação e dever, ver Capítulo 6, item 6.1, retro.  
290 Não há sanção penal sem um juiz que a aplique. 
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Desse princípio decorrem algumas conseqüências.  

Primeiro, não se permite voluntariedade ao autor do fato, em se submeter à 

coerção penal, sem passar pelo devido processo penal. 

Segundo, não há voluntariedade do Ministério Público ao tentar satisfazer sua 

pretensão punitiva, só se lhe abre a porta do processo penal para essa satisfação. 

Terceiro, a atividade jurisdicional no processo penal não é secundária, e sim 

primária. No processo civil, a atividade primária é sempre das partes, no sentido de 

buscar resolver sua relação jurídica de direito material controvertida. Apenas quando 

não conseguem é que podem buscar a jurisdição, que, portanto, exerce atividade 

secundária. Como no processo penal condenatório não há outra opção, com exceção 

dos sistemas e casos em que se admite a barganha ou acordo, a atividade jurisdicional 

é primária. 

Quarto, é irrelevante a discussão sobre a existência ou não de lide no processo 

penal, posto que este é o único caminho para apurar materialidade e autoria delitivas. 

Como não é dado às partes aplicar a vontade da lei sem intervenção judicial,291 por 

meio do justo processo legal, pouco importa se se admite ou não a existência de lide 

no processo penal. 

Para tomar partido, parece haver sentido em afirmar que pode existir lide no 

processo penal. Tal ocorrerá toda vez que a pretensão formulada pela acusação for 

resistida pelo acusado, o que a prática demonstra ocorrer na maioria dos casos. 

Quando o acusador – Ministério Público ou querelante – pretende que o juiz 

imponha uma sanção penal, e essa pretensão é resistida pelo acusado, que nega o fato, 

ou o admite, mas alega outros que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos da 

pretensão acusatória, podemos supor a existência de uma lide, lide penal. 

 

7.2.2. O Ministério Público é parte parcial 
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Parte é o sujeito de um dos pólos da relação processual. É conceito típico do 

processo. Autor é aquele que deduz uma pretensão em juízo,292 daí sendo chamado 

também parte ativa.  

O Ministério Público é parte autora no processo penal. Isso porque é titular de 

faculdades, ônus, poderes e deveres inerentes à relação jurídica processual, estando em 

estado de sujeição ao decidido em juízo.293 

O fato de exercitar a fiscalização da lei – custos legis – não altera o ser parte. 

Primeiro, porque o acusado também pode exercitar o papel de fiscal da lei, apontando 

e impugnando ilegalidades. Em segundo lugar, porque não há incompatibilidade entre 

os atos de parte294 e os de fiscal da lei, afinal as partes devem agir no processo dentro 

da legalidade. 

A identidade do parquet gera discussões.295 

Há doutrinadores que afirmam que, no processo penal brasileiro, o Ministério 

Público é parte imparcial – embora seja antagônico o conceito, já que parte é pedaço 

de um todo, portanto parcial.296  

Embora não lhe negando o status de parte, o fazem como sujeito que busca no 

processo a correta aplicação da lei.  
                                                                                             
291 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 205. 
292 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo, p. 264. 
293 DINAMARCO, Cândido Rangel, ministrando o conceito puro de parte, Instituições de direito processual 
civil, vol. II, p. 249. 
294 José Frederico Marques afirma que é parte porque, se assim não for, estará debilitada a função repressiva do 
Estado, e por ser titular de direitos próprios em relação ao conteúdo do processo (MARQUES, José Frederico. 
Elementos de direito processual penal, vol. II, p 41).  
295 No momento atual, há acalorada discussão doutrinária sobre a possibilidade ou não de o Ministério Público 
fazer investigações e sobre se o que for obtido nessas diligências poderia ou não servir de base a uma acusação, 
ou como prova no processo. Tomamos partido da possibilidade da investigação pelo Ministério Público, mas na 
fase inquisitorial. Tais provas deverão ser reprisadas em juízo, na fase acusatória. 
296 Afrânio Silva Jardim afirma que, instaurado o processo, a pretensão punitiva funciona como uma mera 
proposta, vez que tudo agora há de girar em torno da verdade real, princípio reitor do processo penal moderno. O 
Ministério Público utiliza-se do método dialético para chegar à verdade, mormente na fase probatória. Ao final, 
contudo, deve pronunciar-se imparcialmente sobre o pedido formulado na peça inaugural, postulando a efetiva 
realização da justiça e utilizando-se dos meios processuais disponíveis para alcançá-la (JARDIM, Afrânio Silva. 
Direito processual penal, p. 219). 
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Parece não haver antagonismo nesse tópico.  

Em um processo dialético, com amplo contraditório, que após 1988 no Brasil 

tem seus fundamentos na Constituição Federal, e portanto objetiva sempre a dignidade 

da pessoa humana, a busca da correta aplicação da lei deve ser princípio inerente a ele. 

Não só o juiz, mas todos os envolvidos, devem buscar – ainda que defendendo seus 

pontos de partida, acusação e exceção – a correta aplicação do direito penal. 

O fato de objetivar a correta aplicação da lei, o fato de poder requerer a 

absolvição do acusado, ao final, o fato de poder impetrar habeas corpus em favor do 

mesmo, o fato de poder recorrer in bonan parte, tudo isso não é incompatível com sua 

parcialidade. 

 É errônea a visão de que a parte só pode fazer valer seus interesses, mesmo em 

detrimento daquilo que é o correto. Por ser parte, não pode querer o justo, se este não 

for o necessário a cobrir suas pretensões. Por ser parte, sua retórica deve se embasar na 

falsidade. 

O afirmar que o Ministério Público é imparcial no processo penal acusatório 

gera alguns complicadores.  

O primeiro é no sentido de haver dois sujeitos imparciais, o que parece ser 

desnecessário até por economia processual. Se o Ministério Público, órgão estatal, é 

imparcial, depois de ofertada a acusação, poderia instruir e julgar o processo. 

O segundo é no sentido de que nunca haveria sucumbência, já que não haveria 

interesses contrapostos.297 

Terceiro, não haveria ônus para o Ministério Público, já que não defende um 

interesse pessoal, próprio, contraposto ao do acusado.298 

Quarto, sendo imparcial, quando em alegações finais pedisse a condenação, 

seria porque o acusado de fato seria culpado, ministrando uma mais valia a seus 

                                                 
297 MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba, p. 275. 
298 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal, p. 204. 
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argumentos, em detrimento dos argumentos trazidos pela defesa, o que de certa forma 

feriria a isonomia necessária ao processo. 

Outrossim, a parcialidade dos sujeitos ativo e passivo do processo é 

fundamental para um processo dialético. É da análise das alegações fundantes da 

acusação e das alegações impeditivas, modificativas e extintivas lançadas pela defesa 

do réu que o juiz fará suas escolhas. Para ter a visão total dos fatos alegados e para 

bem escolher, deve ser estimulado pelas partes. Afinal, a visão total só pode ser obtida 

com a soma da visão de cada parte, soma essa que representará o todo. 

Num processo penal acusatório, que se inicia com o oferecimento de uma 

denúncia, o Ministério Público já se convenceu previamente da materialidade do delito 

e da existência de fortes indícios da autoria, quando já não possui a certeza. Vai buscar 

provar ambos. Essa a sua função. Para realizá-la a contento, deve ser parte. Negar-lhe 

isso é como negar jurisdição ao juiz. 

O Ministério Público pode pedir eventualmente a absolvição do réu porque é 

ilegal e imoral a condenação de uma pessoa inocente,299 não porque é imparcial, não 

porque não é parte. 

Por outro lado, e para tomar partido, o ser parte poderia lançar algumas luzes 

sobre a discussão que se trava na doutrina sobre o poder de produção de provas pelo 

Ministério Público e o valor que a elas se possa dar. 

Sendo parte, e parcial, o Ministério Público poderia diligenciar em busca das 

fontes de prova que lhe embasassem a acusação.  

Assim como é elogiável o esforço de um advogado zeloso que busque fontes de 

prova para sustentar a defesa do acusado, não há conflito algum entre ser acusador e 

inquisidor.300 Desde que seja parte parcial, e que haja um juiz que decida no processo, 

                                                 
299 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 221. 
300 Com todo o respeito às inúmeras posições em contrário, como a de Ada Pellegrini Grinover, para quem o 
inquérito policial é o instrumento de investigação penal da Polícia Judiciária e o papel do Ministério Público em 
relação a ele é apenas o de requisitar diligências investigatórias e sua instauração. É instrumento privativo da 
polícia, não havendo outro instrumento para investigação criminal que não seja o inquérito policial 
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Investigações pelo Ministério Público, p. 4). 
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sem ter participado de nenhuma atividade inquisitiva. A começar por decidir sobre o 

recebimento ou não da denúncia. 

Esses atos investigatórios seriam diligências da parte na obtenção de fontes de 

prova. Diligências unilaterais. Como tais deveriam ser tomadas. Como tais deveriam 

ser valoradas. 

Não seriam prova, na medida em que não produzidas dentro do devido processo 

legal. Nunca poderiam, portanto, embasar uma condenação. 

 

7.2.3. Há ônus da prova destinado ao Ministério Público 

 

Tomando por base o entendimento de que as regras relativas ao ônus da prova, 

em relação às partes, possuem a natureza de incentivo para sua produção, pode-se 

afirmar categoricamente que há esse ônus destinado ao Ministério Público. Ônus 

imperfeito, com já foi dito acima,301 na medida em que, dele não se desincumbindo a 

contento, não acarreta inexoravelmente a absolvição do réu. 

Tal posicionamento leva ainda em conta o que foi examinado no item anterior, 

em que se concluiu que o Ministério Público é parte parcial no processo penal. 

Não fosse parte, a ele só lhe seriam atribuídos deveres, e não ônus processuais. 

O mesmo não se pode dizer sobre a iniciativa da ação penal condenatória. 

Presentes os requisitos processuais e as condições da ação, o Ministério Público 

tem o dever funcional de denunciar todos os autores de todas a infrações penais 

encontradas.302 Aqui não se trata de faculdade, de ônus, mas sim de dever. O princípio 

da indivisibilidade está abrangido pelo princípio da obrigatoriedade.303 

                                                 
301 Sobre classificação do ônus da prova, ver Capítulo 6, item 6.2. 
302 Com exceção dos casos em que se permite a composição, conforme a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
303 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal, p. 288. 
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7.3. Há ônus da prova em relação ao acusado 

 

Sempre tomando por base que o ônus da prova dirigido às partes tem apenas a 

finalidade de incentivo na produção da prova, pode-se afirmar que   também o acusado 

recebe esse incentivo, também ele possui ônus de provar.  

Trata-se de ônus imperfeito ou impróprio, visto que a produção da prova pelo 

acusado não seria condição necessária e inafastável para a obtenção da vantagem 

consistente na absolvição.304 

A doutrina vem afirmando que o princípio do in dubio pro reo impede que se 

imponha ao acusado qualquer ônus probatório, mesmo em relação às excludentes de 

ilicitude e de culpabilidade.305 

Nesse sentido, Afrânio Silva Jardim nota que, para parte da doutrina, à acusação 

incumbiria provar tão-somente a conduta típica, descrita na norma. Dolo e culpa 

seriam ônus da defesa, a quem caberia demonstrar de forma cabal a existência de uma 

excludente de antijuridicidade ou de culpa.306 A dúvida sobre os fatos que ensejariam o 

reconhecimento de uma dessas dirimentes não lhe aproveitaria. Haveria, assim, 

negativa de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois em alguns casos a dúvida 

beneficiaria a defesa e em outros beneficiaria a acusação. Sustenta que o princípio do 

in dubio não admite aplicação parcial, ou sempre favorece ao réu ou não deve ser 

adotado.307 

                                                 
304 Ver Capítulo 6, item 6.2 – Classificações do ônus –, e BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da 
prova no processo penal, p. 232. 
305 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 233; JARDIM, Afrânio 
Silva. Direito processual penal, p. 207.  
306 Fernando de Almeida Pedroso defende essa tese, em seu Sobre o ônus da prova no processo penal, p. 40-41. 
307 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal, p. 206. 
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Mesmo esse autor, no entanto, admite que sua tese se refere apenas à hipótese 

de uma decisão pela dúvida, isto é, no caso brasileiro, uma absolvição nos moldes do 

inciso VI do artigo 386 do Código de Processo Penal.308 

Se o réu quer um conteúdo certo na decisão, deverá fazer a prova de sua 

alegação, pois nessa hipótese o benefício da dúvida não o socorrerá.309 

Dessa forma, demonstrado está que o acusado também possui, no processo 

penal, ônus da prova. 

 

7.4. Há ônus da prova para o querelante 

 

Na ação penal de natureza privada, em que vige o princípio dispositivo com 

relação à persecução, baseado na conveniência e oportunidade da propositura, e 

possibilidade vinculante da decisão judicial no sentido de cessar a persecutio, no curso 

da mesma, ou de decisão absolutória, ao final, tem o querelante uma miríade de ônus 

processuais.310 

Entre estes, o ônus de demonstrar suas alegações em juízo, como parte autora 

da demanda. 

 

7.5. Sobre a existência do ônus da prova no processo penal 

 

O ônus da prova é regra de juízo.  

                                                 
308 Código de Processo Penal brasileiro, artigo 386: “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte 
dispositiva, desde que reconheça: I – estar provada a inexistência do fato; II – não haver prova da existência do 
fato; III – não constituir o fato infração penal; IV – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração 
penal; V – existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena; VI – não existir prova suficiente para 
a condenação”. 
309 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal, p. 208. 
310 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, vol. II, p. 33. 
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Serve para evitar o non liquet, vedado na maioria dos ordenamentos 

processuais. Em qualquer tipo de processo, tenha ou não o juiz poderes instrutórios, a 

regra de distribuição do ônus da prova é necessária, para permitir que o julgador 

profira decisão em caso de dúvida. 

Também no processo penal deve haver tal regra de julgamento. 

Devido a essa afirmação, extrai-se a conclusão que existe ônus da prova 

também no processo penal.311 

Não se pode, no entanto, dizer que há um ônus para o juiz. Ele não tem 

interesse próprio a defender, nem possui faculdades no processo, apenas deveres. 

 

7.6. Regra de distribuição do ônus da prova no processo penal 

 

A regra de distribuição do ônus da prova, enquanto instrumento orientador do 

juiz quando em dúvida sobre fato relevante no processo, e para evitar o non liquet, 

fundamenta-se, no processo civil brasileiro, na oportunidade (Giuseppe Chiovenda), 

no interesse na produção (Francesco Carnelutti), ou na eqüidade (Alfredo Buzaid).312 

No processo penal brasileiro, a regra explícita é a do artigo 156 do Código de 

Processo Penal, que determina que a prova da alegação incumbe a quem a fizer. 

Essa regra, por si só, é dúbia e de interpretação equívoca.  

Supondo que o acusador alegue que o réu furtou, e este negue, aplicada a regra, 

não se sabe se deve ser o acusador a provar a subtração, ou o réu a provar que ela 

ocorreu, mas outro que não ele é que é seu autor.  

Conclui-se que tal regra não pode ser examinada apenas pelo que contém.  

                                                 
311 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 237. 
312 Conferir Capítulo 6, item 6.6, retro. 
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Há que se buscar no sistema processual penal sua complementação.  

Essa complementação é encontrada na Constituição Federal Brasileira, na 

garantia do in dubio pro reo.  

Trata-se da presunção constitucional de inocência.  
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8. A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, formulada na França após 

a revolução de 1789, reza que todos os homens são presumidos inocentes até que 

sejam declarados culpados.313 

As escolas penais davam tratamento diverso a ela. 

Enquanto, para os clássicos, a inocência do acusado é vista como um 

pressuposto da ciência penal e fonte de garantias individuais, o positivismo, 

preocupado sobretudo com a defesa da sociedade contra o crime, sempre negou o valor 

dessa conquista ou, pelo menos, sustentou sua exclusão nos casos de crime flagrante 

ou confissão e, ainda, em relação aos reincidentes, delinqüentes profissionais, natos e 

loucos. A Escola Técnico-Jurídica também se insurgiu contra esse princípio, baseada 

em uma concepção de supremacia do Estado em relação ao  indivíduo.314 

Foi necessário adentrar no século XX e duas grandes guerras para que o 

princípio libertário da Revolução Francesa voltasse ao foco. 

Vários tratados internacionais passaram a cuidar do tema. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, firmada em Paris em 1948, 

afirma que todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 

inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei e em juízo 

público no qual sejam asseguradas todas as garantias necessárias à defesa. 

                                                 
313 “Tout homme étant presume innocent jusqu’`a ce qu’il ait été declaré culpable.” 
314 GOMES FILHO, Antonio Magalhães, Presunção de inocência: Princípio e garantias. Estudos em homenagem 
a Alberto Silva Franco, p. 123. 
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A Convenção Européia sobre Direitos Humanos, elaborada em Roma, no ano 

de 1950, e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado em 1966 pela 

Assembléia Geral da ONU, afirmam que toda pessoa acusada de um delito terá o 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua 

culpa. 

O Pacto de San Jose de Costa Rica, de 1969, que é a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, estabelece que toda pessoa acusada de um delito tem o direito de 

que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente a sua culpa.  

A presunção de inocência é princípio constitucional no direito brasileiro, 

estabelecida no inciso LVII do artigo 5º.315 Devido à sua redação – “ninguém será 

considerado culpado” –, também é chamado de princípio da presunção de não 

culpabilidade. 

Antônio Magalhães Gomes Filho316 narra que a redação definitiva desse 

princípio constitucional foi fruto de emenda modificativa do constituinte José Ignácio 

Ferreira, que justificou sua proposta com a necessidade de caracterizar mais 

tecnicamente a denominada presunção de inocência, expressão doutrinária criticável, 

mantida inteiramente a garantia. 

Tal princípio foi inspirado na Constituição Italiana.317 

Comentando-o Corrado Quaglierini anota que o legislador constituinte adotou 

uma formulação negativa, em lugar da formulação tradicional de que o acusado é 

presumido inocente, e o fez para compatibilizar o princípio com o da custódia cautelar 

antes da sentença condenatória definitiva.318 Apontou ainda que a corte constitucional 

                                                 
315 Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LVII – ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 
316 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar, p. 32. 
317 Art. 27, comma 2: “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. 
318 QUAGLIERINI, Corrado. In tema di onere della prova nel processo penale, p. 1.256. 
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italiana, em virtude dessa formulação, adotou o entendimento de que durante o 

processo não existe um culpado nem um inocente, apenas um acusado.319 

Continuando, menciona que a doutrina320 superou a dicotomia entre inocência e 

não culpabilidade, variantes léxicas do mesmo conceito, pois negar a culpabilidade 

não pode significar outra coisa que não reconhecer a inocência. Isso permitiu que a 

Itália pudesse ratificar a Carta Internacional sobre os Direitos do Homem, pois tanto a 

Convenção para a salvaguarda dos direitos do homem e da liberdade fundamental 

quanto o Pacto internacional sobre os direitos civil e políticos afirmam positivamente o 

princípio da presunção de inocência.321 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró anota que o mesmo caminho foi seguido 

pela doutrina brasileira, concluindo que não há diferença de conteúdo entre presunção 

de inocência e presunção de não culpabilidade, e procurar distingui-las é tentativa 

inútil do ponto de vista processual. Pensar diversamente indica um esforço vão para o 

retorno de um processo penal voltado apenas à defesa social, não mais admissível em 

um Estado Democrático de Direito.322 

O Brasil incorporou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992323 

e, portanto, o princípio da presunção de inocência, ali positivado, no mínimo convive 

com o princípio da presunção de não culpabilidade. 

Conforme a Constituição Federal Brasileira, os direitos e as garantias nela 

regrados não excluem outros, decorrentes do regime e princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte.324 

                                                 
319 Julgamento de junho de 1972. 
320 Menciona G. Belavista, M. Pisani, A. Malinverni, G. Illuminati e P.P.Paulesu (QUAGLIERINI, Corrado. In 
tema di onere della prova nel processo penale, p. 1.257, notas 10 e 11). 
321 Antonio Magalhães Gomes Filho afirma que, com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, essa discussão perdeu o interesse, pois o texto internacional que agora integra o nosso direito 
constitucional assegura que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto 
não se comprove legalmente sua culpa (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. A presunção de inocência e ao 
ônus da prova em processo penal. Boletim IBCCrim 22, p. 3, outubro de 1994). 
322 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 283. 
323 O Decreto Legislativo 27, de 26 de maio de 1992, aprovou o texto da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos e a adesão do Brasil foi determinada pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 1992. 
324 Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, § 2º. 
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A adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direito Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), além de reforçar a disposição interna do artigo 5º, inciso 

LVII, que consagra a presunção de inocência, ainda que com redação negativa de não 

culpabilidade, pela amplitude e de acordo com a formulação contida no tratado 

internacional, afasta qualquer dúvida que possa existir sobre o alcance e a proteção 

conferida ao acusado no processo penal.325 

Posteriormente a essa adesão, o legislador constituinte derivado editou a 

Emenda 45, de 2004, acrescentando dois outros parágrafos ao artigo 5º. O § 3º dispõe 

que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

A presunção de inocência constitui, no Estado de Direito, o pressuposto e o 

parâmetro de todas as atividades estatais concernentes à repressão criminal.326 

 

8.1. Presunções legais e presunção de inocência 

 

As presunções legais são de duas ordens. As absolutas, que têm natureza de 

regras de direito material, não se admitindo prova em contrário, e as relativas, que são 

passíveis de ter sua aplicação afastada caso ocorra prova em contrário. 

As presunções são procedimento mental do julgador, que, de um fato 

demonstrado, demonstra outro fato.  

Por esse motivo, vê-se com facilidade que a presunção de inocência, ou a 

presunção de não culpabilidade, não é presunção jurídica legal no sentido processual, 

conforme estudado.327 

                                                 
325 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência: Princípio e garantias, p. 126. 
326 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência. Fascículos de 
Ciências Penais, ano 5, v. 5, 1:19. 
327 Capítulo 6, item 6.8.1 – Presunções. 
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Embora a presunção de inocência esteja diretamente ligada à prova, não é 

presunção em sentido técnico-processual.328 

É um princípio, de natureza política, uma garantia política do homem sob a 

égide do Estado que a admite. Por ele, todo homem é inocente, isto é, não é culpado de 

nada, enquanto não houver uma decisão penal definitiva e irrecorrível que afirme o 

contrário. 

É importante saber se uma presunção pode afastar o princípio do in dubio pro 

reo.  

 

8.1.1. Presunção legal absoluta e presunção de inocência 

 

Como uma presunção absoluta cuida de verdadeira regra de direito material, 

qualquer presunção absoluta estabelecida no ordenamento jurídico deve obedecer à 

Constituição. Como ela regra o princípio, buscar afastar esse princípio seria 

inconstitucional. 

Só restaria uma possibilidade, a de que a presunção legal absoluta estivesse 

prevista na mesma Constituição.  

A partir daí, seria uma questão de hermenêutica e de harmonização. 

 

8.1.2. Presunção legal relativa e presunção de inocência 

 

Uma presunção relativa não pode afastar o princípio da presunção de inocência. 

                                                 
328 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 285. 
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Estamos nos referindo a presunções relativas contrárias ao acusado. Aquelas 
que são formuladas para facilitação da prova de acusação, instituídas a favor da 
acusação. 

Aquelas que pressupõem, de um fato certo, outro, não demonstrado, mas que 
venha de forma contrária ao interesse do réu. 

Não existe nenhuma vedação a que a lei crie presunções a favor do acusado. 
Afirma-se que seriam elas irrelevantes, em virtude da presunção constitucional já 
instituída em seu favor.329 

Não concordamos com esse posicionamento, no entanto. Embora se afirme que 
o réu não possui ônus probatório no processo penal, há que lembrar dois pontos de 
relevo. 

Primeiro, uma presunção a favor do réu pode facilitar sua prova. Ninguém pode 
negar que o réu possa e queira fazer prova de suas alegações. Uma presunção que o 
beneficiasse seria certamente muito bem-vinda. 

Segundo, o réu pode estar buscando uma decisão absolutória certa, e não 
incerta, e o princípio do in dubio pro reo só lhe auxiliaria, no mais das vezes, para a 
absolvição por incerteza de provas. 

Quanto àquelas presunções contrárias ao acusado, parece possível dar a mesma 
resposta já alinhada com relação às presunções legais absolutas. Todas que são 
contrárias ao réu ferem a Constituição Federal e, portanto, são inconstitucionais. 

 

8.3. Natureza da presunção de inocência 

 

A presunção de inocência tem duas facetas: uma regra de tratamento do acusado 
e uma regra de juízo.330 

                                                 
329 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 350. 
330 QUAGLIERINI, Corrado. In tema di onere della prova nel processo penale, p. 1257. 
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Esse princípio informa o processo penal, na medida em que ministra o tipo de 

tratamento que deve ser dado ao indiciado e ao acusado até decisão judicial que afirme 

o contrário.  

Outra a natureza jurídica da presunção in dubio pro reo, embora esta seja 

decorrência lógica daquela. O in dubio pro reo é uma regra técnica a ser utilizada no 

processo penal. Por ela, deve ser resolvida a dúvida do julgador, caso existente.  

Pela regra de tratamento, não se pode confundir o acusado com um condenado. 

Qualquer tentativa nesse sentido é vedada constitucionalmente. Nesse sentido, veda-se 

a prisão processual automática e, para alguns doutrinadores,331 veda-se a execução 

provisória da sentença penal condenatória. 

Pela regra de juízo, presumir a inocência do acusado equivale a afirmar que ele 

não é obrigado a demonstrar sua inocência, e incumbe à acusação dar a prova de sua 

responsabilidade.332 

Nesse sentido, trata-se de regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver 

dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.333 

Pode-se ainda afirmar que o dispositivo constitucional é daqueles que são 

verdadeiras garantias políticas, defesas do cidadão contra o Estado. 

Nesse sentido, a presunção de inocência não precisa ser fundada em um critério 

de normalidade ou do mais provável, nem em critérios lógicos. Por esses critérios, 

deveria ser invertido o princípio. Isso porque para receber a denúncia é necessária a 

justa causa e, por lógica, há muito mais probabilidade de que o acusado seja culpado 

que inocente. 

A presunção de inocência funda-se em critério político e deôntico. 

Político por não permitir que a força do príncipe seja utilizada em sua plenitude 

de coerção até que a culpa tenha sido cabalmente demonstrada. Deôntico porque, na 

                                                 
331 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar, p. 42. 
332 QUAGLIERINI, Corrado. In tema di onere della prova nel processo penale, p. 1258. 
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dúvida sobre os fatos, é inegável que o magistrado deva escolher a possibilidade de 

absolver um culpado em vez de condenar um inocente. 

Cronologicamente, antes de ser princípio constitucional, já existia a regra do in 

dubio pro reo. A presunção de inocência é sucedâneo do in dubio pro reo, tendo este 

posteriormente se tornado mais abrangente.334 

 

8.4. Presunção de inocência como regra de juízo 

 

A expressão “considerar culpado” na dicção negativa do princípio da presunção 

de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga 

omnes.  

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito 

particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não 

culpado. 

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no 

trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra de juízo. 

Toda vez que o juiz é chamado a decidir, a decisão precisa passar pelo filtro do 

in dubio pro reo. 

Para examinar o recebimento da denúncia, o pedido de prisão preventiva, o 

pedido de liberdade provisória, eventual habeas corpus e para proferir sua sentença, 

sempre há que sopesar o mandamento constitucional. 

                                                                                             
333 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 285. 
334 Defesa da Tese de Doutorado sobre presunção de inocência no direito processual penal brasileiro feita por 
Ricardo Alves Bento perante a banca examinadora formada em 14 de dezembro de 2004, na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC, orientador e presidente o professor doutor Marco Antonio Marques 
da Silva. 
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Nas decisões ligadas ao direito material, parece não haver problemas para essa 

aplicação. Quando, por exemplo, é feito um pedido de liberdade provisória, o juiz deve 

sopesar a existência dos requisitos para a prisão cautelar sempre sob a ótica de que o 

acusado é inocente até prova em contrário. A ótica não pode ser a de que o acusado é 

perigoso para a sociedade, burlará ou interferirá negativamente na persecução penal ou 

tentará evitar a aplicação de eventual futura sanção, apenas por ter sido denunciado e a 

denúncia ter sido recebida, apenas porque foi apontado como presumivelmente 

culpado. 

Ao contrário, a ótica deve ser a de que é pessoa inocente. Como já dito, é um 

princípio político e deôntico. 

Nas decisões de natureza processual, alguma dúvida pode surgir. Questões 

ligadas a pressupostos de existência e validade do processo, questões afastadas dos 

fatos de direito material, mas que possam gerar dúvidas para o juiz. 

Pode haver duas interpretações. Uma, de uso dos preceitos do processo civil, e 

suas regras de distribuição do ônus da prova. Outra, no sentido de beneficiar o réu, em 

virtude da presunção de inocência. 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró afirma que, em princípio, a regra do in 

dubio pro reo está destinada à aplicação do direito material, e seu campo de aplicação 

não deveria se estender até as questões processuais.335 

Ao juiz do processo é dado velar pela sua validade e eficácia. Caso veja que o 

processo é inválido, deverá anular os atos viciados. Caso todo processo seja inválido, 

deve extingui-lo. Caso o processo vá se tornar ineficaz, deve também pôr-lhe termo.336 

Mas o processo, em si mesmo, é voltado a uma finalidade social, que é a 

aplicação da jurisdição ao caso concreto. Parece que nas questões meramente 

processuais, em havendo dúvidas, o princípio do in dubio pro reo não deve ser 

                                                 
335 BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 378. 
336 É o caso de quando se verificar a prescrição. 



 135 

aplicado, como mecanismo de extinção. Deve-se aguardar para ter maior certeza sobre 

a eventual falha que poderia levar a um encerramento do processo. 

Na decisão final de mérito, no entanto, as eventuais dúvidas remanescentes só 

podem versar sobre a prova. É que toda a matéria processual já deve ter sido 

previamente afastada, tendo o juiz cumprido o iter que as regras do processo apontam. 

Para examinar o mérito, o juiz deve ter examinado as condições de ação, 

aferindo se elas estão presentes. Em caso negativo, deve extinguir o processo. Em caso 

positivo, deve passar a examinar os pressupostos processuais, de existência e validade. 

Caso encontre falha sanável, deve determinar sua sanação. Caso a falha seja insanável, 

deve extinguir o processo. Em caso de ter havido o saneamento, ou em caso de este 

não ser necessário, então, e somente então, poderá examinar as questões de mérito. 

Deve começar pelas chamadas preliminares de mérito, questões que logicamente 

precedem o exame da questão central, para depois sobre ela se debruçar e decidir. 

Em todas as hipóteses de fatos alegados, quanto ao mérito, o julgador possui 

uma regra para decidir em havendo incerteza, no processo penal. In dubio pro reo. 
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9. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

A inversão do ônus da prova está relacionada a uma excepcionalidade legal, que 

permite ao juiz do processo se utilizar de uma distribuição do ônus especialmente 

disposta pela lei para os casos excepcionados. 

No sistema legal brasileiro, veio explicitada no Código de Defesa do 

Consumidor.337 

“Art. 6º - São direitos do consumidor: 

I – (...) 

(...) 

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil 

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência;” 

 

É direito básico do consumidor ter a defesa de seus direitos facilitada.338 Busca-

se o equilíbrio na relação processual, vergado pelas diferenças existentes entre 

fornecedores e consumidores. 

Uma das formas de facilitação da defesa de seus direitos é a chamada inversão 

do ônus da prova. Tal medida é excepcional, é um acréscimo ao que já está adotado no 

                                                 
337 Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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sistema jurídico do consumidor, isto é, a responsabilização objetiva do fornecedor de 

produtos e serviços.  

 

9.1. Ônus da prova e sua inversão 

 

O ônus da prova possui um aspecto subjetivo e outro, dito objetivo, relacionado 

ao juiz do processo. 

No aspecto do ônus subjetivo da prova, esse é um incentivo para que as partes 

demonstrem os fatos relevantes aos seus interesses.339 

No aspecto objetivo, o ônus da prova está ligado à atuação do juiz, no momento 

de julgar. Trata-se de regra de julgamento, a ser aplicada no caso de o juiz permanecer 

em dúvida no momento de decidir, após apreciação e valoração da prova. Como a ele 

não é possível deixar de decidir, declarando o non liquet, o legislador dispõe como ele 

deve proceder.340 

A lei determina ao juiz que distribua o ônus da prova que deixou de ser feita. É 

regra de julgamento. 

A inversão do ônus da prova também é regra de julgamento.  

Nos processos em geral, quando o juiz, no momento de decidir, está em dúvida, 

deve fazer a distribuição do ônus da prova, segundo a lei. 

Em casos especialíssimos, a lei pode determinar uma inversão na regra de 

distribuição. 

                                                                                             
338 A Constituição Federal brasileira, ao tratar da Ordem Econômica, dispõe: “Art. 170. A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) V – defesa do consumidor; (...)”.  
339 Sobre o tema, ver Capítulo 6, item 6.3.1 – Aspectos objetivos e subjetivos do ônus da prova, retro. 
340 MICHELI, Gian Antonio, L’onere della prova, p. 145-147. 
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Nesses casos, o juiz, após ter traçado o caminho decisório,341 ainda permanece 

em dúvida e precisa lançar mão das regras de distribuição do ônus da prova. Em vez 

de aplicar a regra contida no ordenamento,342 deve inverter essa distribuição. 

Em caso de dúvida, ao término da valoração das provas existentes, 

normalmente o juiz perguntaria a si mesmo se o fato constitutivo do direito alegado 

pelo autor foi demonstrado. Em caso negativo, a ação seria julgada improcedente, sem 

outras considerações. Em caso positivo, o juiz ainda necessitaria perquirir se o réu 

conseguiu se desincumbir da demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos da pretensão do autor. Se negativa essa segunda resposta, a ação seria 

julgada procedente. Positiva a resposta, a ação seria julgada improcedente. 

No caso de haver inversão do ônus da prova, o julgamento é um pouco diverso. 

Havendo dúvida ao final, o juiz examina se o fato constitutivo do direito 

alegado pelo autor foi demonstrado. Em caso positivo, o juiz deve seguir o mesmo 

caminho acima alinhavado, isto é, perquirir o que o réu demonstrou, chegando aos 

mesmos resultados para a procedência e para a improcedência. 

A diferença ocorre quando a resposta à pergunta é negativa, isto é, quando o 

autor não conseguiu demonstrar o fato embasador de seu direito. Nos casos normais, 

tal constatação leva à improcedência da demanda. Nos casos excepcionais em que a lei 

dá como regra a inversão da distribuição do ônus da prova, essa conseqüência não é 

imediata. 

Nesse caso – quando o autor não conseguiu demonstrar os fatos que embasam 

seu direito –, o juiz deve por primeiro verificar se o réu conseguiu demonstrar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão esposada pelo autor. Se a 

resposta é positiva, a ação está fadada à improcedência. Se a resposta é negativa, 

aplica-se a inversão. 

                                                 
341 Vide o Capítulo 6, item 6.8 – O caminho a ser seguido pelo julgador, ao decidir. 
342 O artigo 333 do Código de Processo Civil e o artigo 156 do Código de Processo Penal. 
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Embora o autor não tenha logrado demonstrar os fatos embasadores de seu 
direito, a ação será julgada procedente.  

A inversão do ônus da prova ou inversão da distribuição do ônus da prova, 
portanto, é regra de julgamento aplicável apenas quando autorizada por lei, e quando o 
autor não consegue demonstrar os fatos autorizadores de sua pretensão e o réu não 
consegue demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dessa mesma 
pretensão. 

O estudo da inversão do ônus da prova no caso específico regrado pelo 
legislador brasileiro permitirá um entendimento amplo do acima afirmado. 

 

9.2. Motivos ensejadores de inversão do ônus da prova no Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor 

 

Os motivos ensejadores da possibilidade da inversão na legislação brasileira de 
proteção ao consumidor são dois: a) verossimilhança da alegação do consumidor; b) 
hipossuficiência do consumidor. 

O legislador poderia ter unido as condições com a conjunção “e”, mas não o 
fez, preferindo usar a conjunção “ou”. Portanto, basta haver a ocorrência de uma delas 
para que o fenômeno da inversão possa ocorrer.  

 

9.2.1. Verossimilhança 

 

Enquanto possível é o que pode ser verdade, verossímil é o que tem aparência 

de verdade.343 

                                                 
343 NOGUEIRA, Tânia Lis Tizzoni. O Ônus da Prova no Direito das Relações de Consumo. Dissertação de 
Mestrado, PUC- São Paulo, 1996, p. 100. 
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Juízo de verossimilhança é diverso de juízo de verdade. Juízo de 

verossimilhança é um juízo de aparência de verdade e, portanto, pode ser pré-existente 

à prova, ao momento instrutório do processo. 

Isso porque, se houvesse juízo de verdade, não haveria necessidade de 

instrução, a verdade já estaria certa para o julgador.  

A verossimilhança da alegação é também critério para ser concedida 

antecipação de tutela no Código de Processo Civil brasileiro.344 O juiz do processo 

pode antecipar a tutela jurisdicional pretendida pela parte, desde que se convença da 

verossimilhança da alegação, isto é, desde que seja positivo seu juízo de 

verossimilhança. 

Para chegar ao juízo de verossimilhança, o juiz deve se basear nas regras de 

experiência. Algo só pode parecer verdadeiro a alguém – no caso, o julgador – se este 

alguém possui um parâmetro anterior de comparação. 

 

9.2.2. Hipossuficiência 

 

Noção de hipossuficiência existente no sistema jurídico brasileiro é a contida na 

Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que trata dos parâmetros de concessão da 

assistência judiciária aos necessitados. Ali, hipossuficiente é aquele que não possui 

condições econômico-financeiras para suportar as custas de um processo judicial.345 

O Código de Defesa do Consumidor não toma esse vocábulo apenas com este 

significado. Há um alargamento do conceito.  

                                                 
344 “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 
e: (...).” 
345 O parágrafo único do artigo 1º da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, dispõe: “Considera-se necessitado, 
para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 
honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. 
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O consumidor é hipossuficiente técnico em quase a totalidade das relações de 

consumo.  

A ele falta a informação e muitas vezes falta o nível de instrução necessário 

para entender como funcionam os bens de consumo, ou mesmo como devem ser 

realizados os serviços que busca no mercado. Assim, e.g., um matemático brilhante e 

bem-sucedido é hipossuficiente se não possui as informações sobre o funcionamento 

do sistema de freios do veículo que adquiriu, um empresário no ramo de cimento é 

hipossuficiente com relação ao moderno sistema de áudio e vídeo que adquiriu para 

suas horas de lazer, um auxiliar de pedreiro analfabeto é hipossuficiente com relação 

ao rádio de pilhas que adquiriu no vendedor ambulante. 

São hipossuficientes porque, do outro lado da relação de consumo, está aquele 

que produziu o produto, ou que possui o “saber fazer” para prestar o serviço, aquele 

que possui todas as informações necessárias sobre o bem ou técnica, ou que ao menos 

deveria possuí-las. 

O mesmo não se poderia dizer do médico que contrata os serviços de outro para 

o parto de sua esposa, do mecânico de veículos aposentado que leva seu carro a uma 

oficina, do projetista de determinada fábrica que compra no mercado produto que 

projetou. 

 

9.3. Possibilidade de inversão 

 

Ocorrendo hipossuficiência ou verossimilhança do alegado, a critério do juiz do 

processo, pode haver inversão do ônus da prova.  

Tania Lis Tizzoni Nogueira346 defende que, se o consumidor demonstrar sua 

hipossuficiência ou indicar que sua alegação assemelha-se à verdade, o juiz deverá 

                                                 
346 NOGUEIRA, Tânia Lis Tizzoni. O Ônus da Prova no Direito das Relações de Consumo, p. 127/128. 
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inverter o ônus da prova. A inversão ou não do ônus não fica a critério do juiz. Se 

estiver presente qualquer das duas hipóteses, surge o dever de assim proceder. 

Não concordamos com tais afirmações.  

Por primeiro, não basta a hipossuficiência ou a verossimilhança, pois, se houver 

juízo de verdade, isto é, se não houver dúvida, totalmente desnecessária será a 

inversão.  

Em segundo lugar, porque o juízo de verossimilhança é diverso da presunção. 

Na presunção, de um fato certo (verdadeiro, provado) denominado indício, encontra-se 

um fato não demonstrado. No juízo de verossimilhança, de uma mera alegação, não 

demonstrada, há a ilação de sua verossimilhança (semelhança com o verdadeiro), pelo 

que comumente ocorre no mundo real. Apenas se o juiz do processo tiver aquele tipo 

de experiência em sua “bagagem cultural” é que poderá chegar ao juízo de 

verossimilhança. Dessa forma, há subjetivismo, há criteria do magistrado, e só do 

magistrado, até como o próprio inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do 

Consumidor afirma expressamente. 

O que é dever do juiz do processo é, em havendo dúvida no momento do 

julgamento, presentes os requisitos autorizadores – no caso do Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, verossimilhança da alegação e hipossuficiência –, a aplicação 

da regra de distribuição especial e excepcional, que é a contida no inciso VIII do artigo 

6º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

No momento de decidir, estando em dúvida o magistrado, perquirirá se o autor 

demonstrou os fatos constitutivos de sua pretensão. Em sendo negativa a resposta, em 

vez de julgar improcedente a demanda, deve perquirir se o autor é hipossuficiente ou 

sua alegação é verossímil. Se negativa essa resposta, julga improcedente a demanda. 

Se positiva – o autor preenche pelo menos um dos requisitos autorizadores específicos 

–, verificará se o réu demonstrou fatos impeditivos, modificativos, ou impeditivos da 

pretensão do autor. Se positiva a resposta, o pedido é improcedente. Se negativa a 

resposta, então o juiz é obrigado a inverter a distribuição do ônus da prova. Deve 
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julgar procedente a demanda, mesmo sem o autor ter demonstrado os fatos 

constitutivos de sua pretensão, ou por ele ser hipossuficiente ou por serem verossímeis 

suas alegações e se tratar de relação de consumo. 

 

9.4. Ônus subjetivo da prova no Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor  

9.4.1. O que o consumidor é incentivado a provar 

 

Devido à sua hipossuficiência, o consumidor recebe do ordenamento jurídico 

várias proteções. Entre elas, a da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos 

e serviços.  

O consumidor deve ficar em posição de igualdade com o fornecedor, ou o mais 

próximo possível desta. Por esse motivo, o legislador dispôs que, se vier a sofrer 

determinado dano oriundo de uma relação de consumo, precisa apenas provar o dano 

que sofreu e o nexo causal entre o defeito do produto ou serviço e o dano produzido. 

Fica ele dispensado de demonstrar a culpa do fabricante ou fornecedor, bem 

como dispensado de provar o próprio defeito do produto ou serviço.  

A primeira dispensa está expressa no caput dos artigos abaixo transcritos. A 

segunda, com relação à existência do próprio defeito, está relacionada à interpretação 

do inciso II do § 3º do artigo 12 e inciso I do § 3º do artigo 14.  

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 

projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, 

apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos.  
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(...) 

§ 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será 

responsabilizado quando provar: 

I – que não colocou o produto no mercado; 

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

“Art. 14. – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...) 

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste: 

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Como incumbe ao fornecedor de produtos ou de serviços a demonstração da 

inexistência dos defeitos, o defeito não necessita ser demonstrado pelo consumidor.  

A ele incumbe provar apenas o dano que sofreu e o nexo causal entre o defeito 

do produto ou serviço e o dano produzido. 

 

9.4.2. Excludentes e eximentes para o fornecedor de produtos ou de serviços 

 

O ônus subjetivo da prova dos fornecedores de produtos ou serviços está ligado 

à demonstração de fatos que impeçam a pretensão do autor-consumidor. 
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9.4.2.1. Excludentes para a produção 

 

Como vimos acima, existem excludentes de responsabilização do produtor, aqui 

entendido como qualquer elemento da cadeia produtiva. 

No caso de pretensão fundada em dano, não será responsabilizado o produtor 

caso não o dano não tenha ocorrido, ou não haja nexo de causa e efeito entre o dano e 

o defeito do produto. Isso decorre da regra da responsabilização, ainda que de natureza 

objetiva.  

Não ocorre também responsabilização, pela inexistência de defeito, apenas por 

ter sido colocado no mercado outro produto de melhor qualidade. O aprimoramento da 

técnica e o aperfeiçoamento de um determinado produto não acarretam defeito no seu 

antecessor, de menor qualidade. 

É o que se extrai da regra disposta no § 2º do artigo 12 do Código de Defesa do 

Consumidor, a saber:  

“Art. 12. (...) 

§ 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor 

qualidade ter sido colocado no mercado.” 

As excludentes propriamente ditas estão regradas no § 3º do referido artigo. São 

elas: 

“Art. 12. (...) 

§ 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 

responsabilizado quando provar: 

I – que não colocou o produto no mercado;  
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II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Produto de consumo é aquele que é oferecido no mercado.  

Para Zelmo Denari, colocar o produto no mercado de consumo significa 

introduzi-lo no ciclo produtivo-distributivo, de uma forma voluntária e consciente. 

Pode ser configurada a colocação no mercado ainda que tenha sido confiado ao 

consumidor apenas para testes ou como simples mostruário, bem como no momento 

em que o fornecedor entrega o produto ao transportador ou despachante para remessa 

ao consumidor. 

Como exemplos da causa excludente prevista no inciso I do artigo 12, relaciona 

as hipóteses de furto ou roubo de produto defeituoso estocado no estabelecimento, ou 

de usurpação do nome, marca ou signo distintivo, cuidando-se, nesta última hipótese, 

da falsificação do produto. Pode ainda ocorrer que, em função do vício de qualidade, o 

produto defeituoso tenha sido apreendido pela administração e, posteriormente, à 

revelia do fornecedor, tenha sido introduzido no mercado do consumo, circunstância 

esta eximente da sua responsabilidade. 

Já a hipótese de o produto ter sido introduzido no mercado de consumo 

gratuitamente, a título de donativo para instituições filantrópicas ou com objetivos 

publicitários, não elide a responsabilidade do fornecedor.347 

A segunda possibilidade de excludente de responsabilização leva ao fornecedor 

do produto a incumbência da demonstração de que tal produto não apresenta defeito, 

isto é, na letra da lei, que o “defeito inexiste”. Ao consumidor não incumbe a prova da 

existência do defeito.  

A prova a ser feita pelo fornecedor do produto objetiva quebrar o vínculo entre 

o dano e nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo defeito, ainda que tenha 

ocorrido dano, este não pode ser atribuído ao produto.  



 147 

A terceira hipótese excludente de responsabilização do fornecedor do produto é 

no sentido de que a culpa pelo evento danoso é devida exclusivamente ao consumidor 

ou a terceiro.  

A lei determina que seja o fornecedor a fazer tal prova. Embora alguns autores 

afirmem que isso se deve ao problema da inversão do ônus da prova,348 tal não é 

verdadeiro. Não há inversão alguma, o legislador é que destina, desde o primeiro 

momento, tal ônus ao produtor, que é aquele que vai afirmar que a culpa é exclusiva 

do consumidor ou terceiro.  

Culpa exclusiva é coisa diversa de culpa concorrente. Na primeira, o dano é 

provocado não pelo produto defeituoso ou com vício, mas sim por conduta do 

consumidor ou terceiro, conduta esta que, por si só, provocou o dano. Na segunda, 

além da conduta culposa do consumidor, há também culpa do produtor. Na medida em 

que esta não necessita de demonstração, para levar ao dever de indenizar, apenas a 

primeira precisaria ser perquirida em eventual processo, em sua fase instrutória. 

Se a culpa for exclusivamente de terceiro, estará o produtor excluído do dever 

de indenizar, por não haver nexo entre o dano e o produto. Terceiro deve ser 

considerado como pessoa alheia à relação de consumo. Ao consumidor só restaria, 

neste caso, tentar voltar-se contra este terceiro, com as regras do Código Civil, para ver 

reparado o dano por aquele provocado. 

 

9.4.2.2. Excludentes para a prestação de serviços 

 

                                                                                             
347 DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos autores do Anteprojeto, p. 
152. 
348 DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos autores do Anteprojeto, p. 
153.  
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O artigo 14 do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor trata da 

responsabilização do prestador de serviços que o faz com defeito, provocando danos.  

É o § 3º do artigo 14 quem traça os limites desse dever.  

“Art. 14. (...) 

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Como se pode observar, as excludentes são similares àquelas dos incisos II e III 

do artigo 12, relativas ao fornecedor de produtos de consumo. Para não ser repetitivo, 

basta afirmar que se aplica o mesmo afirmado no item imediatamente anterior.  

Como complementação, cumpre frisar que casos fortuitos ou de força maior são 

eximentes de responsabilidade, embora não contidos expressamente no artigo em 

exame. 

 

9.4.3. Diligência do fornecedor não é excludente 

 

Por diligência deve-se entender que o fabricante ou o prestador de serviços 

tomou todas as precauções necessárias para chegar a bom termo na sua obrigação. 

Assim, bem selecionou seus funcionários, adquiriu matéria prima de primeira linha, 

sua linha de montagem é conservada e moderna, seu processo de controle de qualidade 

é eficaz.  
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Tudo o acima mencionado não deixa de ser obrigação do fornecedor de 

produtos, sua responsabilidade de bem produzir. Eventual falha, ainda que diligente o 

fornecedor, teria de ser verificada sob o ângulo da culpa e tal não se permite neste 

microssistema jurídico. Faz parte de seu risco, como fornecedor de produtos ou 

serviços, que eventual vício ocorra, provocando danos, tornando-se, na dicção do 

Código, defeito. A partir daí, sua responsabilidade de indenizar é certa, exceto se 

conseguir demonstrar uma das excludentes ou eximentes acima mencionadas. A mera 

diligência não se enquadra entre elas. 

 

9.4.4. Profissionais liberais e responsabilidade civil 

 

O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor abriu uma exceção à 

responsabilidade de prestadores de serviço, com relação aos profissionais liberais.  

Dispõe a lei em comento:  

“Art. 14. (...) 

§ 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa.” 

Na Argentina, a regra é similar. 

Ariel Ariza afirma que o artigo 2º da Lei 24.240, em sua parte final, exclui do 

âmbito de proteção do consumidor os serviços de profissionais liberais que requeiram, 

para o exercício de suas funções, título universitário e matrícula em colégios 

profissionais oficialmente reconhecidos. 

Aduz que é difícil encontrar justificativa para essa exclusão, não sendo adepto 

do argumento de que os conselhos profissionais regulariam e garantiriam a 

regularidade desses serviços, ou de que a atividade liberal difere da atividade 

comercial por estar a primeira mais afastada da idéia de lucro. 
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Acrescenta que essa exclusão é contrária a uma tendência contemporânea no 

sentido de exigir um maior grau de responsabilidade no cumprimento das obrigações 

por parte dos profissionais liberais em relação a seus clientes e que nas XV Jornadas 

Nacionais de Direito Civil, realizada em outubro de 1995, se afirmou que “a exclusão 

do artigo 2, última parte, dos serviços de profissionais liberais não se compadece com 

uma democracia igualitária e com o exemplo que esses profissionais devem brindar a 

comunidade”.349 

Concordamos com esse posicionamento, para abranger o caso brasileiro. 

 

9.4.4.1. Obrigações de meio e obrigações de fim 

 

A regra em comento parece dar o mesmo tratamento a profissionais que 

trabalham com obrigação de meio e aos que trabalham com obrigação de fim. Dessa 

forma, a culpa deve ser demonstrada, e.g., em relação ao médico que opera um doente 

cardíaco enfartado e àquele que realiza uma cirurgia estética cosmética. 

No primeiro caso, a culpa deve ser sempre pesquisada, pois o resultado “salvar” 

é objetivado, mas raramente ou nunca é prometido.  

No segundo, aquele que sofreu eventual dano esperava o resultado do serviço 

contratado, aliás só o contratou porque o resultado foi compromissado. Neste caso, se 

o resultado não foi alcançado, a responsabilização deve ser objetiva. 

Para Luiz Paulo da Silva Araújo Filho é predominante, entre os especialistas em 

direito do consumidor, o entendimento firmado no IV Congresso Brasileiro de Direito 

do Consumidor,350 de que a culpa do profissional liberal é presumida, não cabendo ao 

consumidor sua demonstração, sendo assegurado ao profissional liberal o direito de 

                                                 
349 ARIZA, Ariel. Aspectos Contratuales de La Defensa Del Consumidor. RT 726/35. 
350 Gramado, Rio Grande do Sul, 8 a 11 de março de 1998. 
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provar que não teve culpa pelo defeito e danos alegados, sendo essa a única 

inteligência compatível com o princípio constitucional de proteção ao consumidor.351 

 

9.5. Ônus subjetivo da prova e inversão do ônus da prova no Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor 

 

A aplicação da regra de julgamento de inversão da distribuição do ônus da 

prova só pode ser feita em benefício do consumidor, quer aquele hipossuficiente, quer 

aquele que alega fato verossímil, quer aquele com ambos os predicados. 

O efeito da aplicação da inversão, no campo subjetivo, é fazer com que o 

consumidor, que teria o ônus da prova, o ônus de demonstrar determinados tópicos, 

fique dele dispensado. 

Incumbem ao consumidor a demonstração da ocorrência do dano e a 

demonstração do nexo entre defeito e dano. 

Por determinação legal, para facilitação da defesa de seus direitos em juízo, o 

consumidor que não conseguir realizar essa demonstração, se presentes os requisitos 

específicos – hipossuficiência ou alegação verossímil – não vê, de plano, ser julgada 

improcedente a demanda que propôs. Pode até obter sucesso, caso o demandado não 

consiga excluir sua responsabilidade. 

Não é o fornecedor, quer de produtos, quer de serviços, que fica com o ônus da 

demonstração que incumbiria ao consumidor. Não é juridicamente correto querer que 

o fornecedor prove a existência do dano ou o nexo entre o produto ou serviço e o dano 

ou obrigá-lo a isso. Não há sentido em determinar que a parte produza prova contra si 

própria. 

                                                 
351 ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor – direito 
processual, p. 20/21. 
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Não existe inversão no campo probatório. A inversão da distribuição do ônus da 

prova não provoca inversão no ônus subjetivo da prova. Cada parte continua tendo que 

provar o que devia provar, ninguém é obrigado a fazer a prova da parte contrária. 

Por outras palavras, não há nenhuma oneração ao fornecedor. Ele continua 

tendo que realizar as mesmas provas, consistentes na demonstração dos fatos que 

levem à exclusão de sua responsabilidade. 

 

9.6. A inversão do ônus da prova só é aplicada nos casos em que 

expressamente prevista 

 

O princípio isonômico da inversão do ônus da prova só é aplicável quando 

expressamente autorizado, como no microssistema jurídico brasileiro de proteção do 

consumidor. 

Celso Antonio Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues e Rosa Maria Andrade Nery 

afirmam ser possível o uso da inversão do ônus da prova em qualquer ação civil 

pública. Baseiam essa afirmação no sentido de que se trata de regra de índole 

processual e, mesmo fora do Título III do Código de Defesa do Consumidor, que é 

aplicável às ações civis públicas, poderia ser aplicado por extensão.352 

O Título III do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, denominado Da 

defesa do consumidor em juízo, trata do regramento processual aplicável. Tais regras 

são também aplicáveis à ação civil pública, por disposição legal.353  

Ada Pellegrini Grinover pensa de forma diversa. Para ela a inversão do ônus da 

prova nas lides ambientais não é possível, pois a regra está fora das disposições 

processuais do Código de Defesa do Consumidor.354 

                                                 
352 FIORILLO, Celso Antonio; RODRIGUES, Marcelo Abelha; NERY, Rosa Maria Andrade. Direito processual 
ambiental brasileiro, p. 142. 
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Essa dúvida sobre a possibilidade de incidência da inversão do ônus da prova 

nas demandas coletivas ambientais é a explicação, para Hamilton Alonso Júnior, para 

sua não aplicação no dia-a-dia forense.355 Defende esse autor a aplicação do instituto 

nas ações civis públicas ambientais, firmando posição pelo in dubio pro ambiente.  

Não concordamos com o posicionamento analógico, extensivo ou de uma 

primazia do interesse público. 

Fosse assim, despicienda a menção da possibilidade de inversão do ônus da 

prova feita no inciso VIII do artigo 6º do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 

Regras de exceção não podem ser aplicadas por analogia ou extensão. Só 

quando expressamente autorizadas podem ser aplicadas.356 

 

9.7. Momento da inversão 

 

Para o juiz, o processo que analisa eventual relação de consumo deve ser 

examinado como outro qualquer. Da mihi factum, dabo tibi jus.357 Como qualquer 

outra ação de natureza cognitiva, precisa examinar as alegações feitas pelas partes, 

apurar e valorar os fatos que foram demonstrados, para formar seu convencimento e 

decidir a lide. 

Não há perquirir, num primeiro momento, sobre ônus da prova e sua 

distribuição. 

                                                                                             
353 Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, artigo 21: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos 
e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. 
354 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ações ambientais de hoje e amanhã. Dano ambiental – prevenção, reparação e 
repressão. São Paulo: RT, p. 252, apud ALONSO JÚNIOR, Hamilton. A valoração probatória do inquérito civil 
e suas conseqüências processuais. In: MILARÉ, Édis (coord.). Ação civil pública – 15 anos, p. 302. 
355 ALONSO JÚNIOR, Hamilton, A valoração probatória do inquérito civil e suas conseqüências processuais, p. 
302. 
356 Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, inciso II: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”. 
357 Dá-me os fatos que eu te darei o direito. 
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Se chegar a um juízo de certeza, isto é, não tiver dúvidas sobre os fatos, deverá 

subsumi-los à norma, sentenciando favoravelmente àquele que está com o direito. 

Se tiver dúvidas, daí sim precisará seguir um iter.  

Primeiro, de fatos certos tenta extrair fatos incertos, aplicando as presunções.  

Persistindo a dúvida, deve buscar a solução – se a lei não lhe veda, o que não é 

o caso – nas máximas de experiência. Pode ser que então esteja apto a sentenciar.  

Não tendo, com as máximas de experiência, ainda solucionado o caso, aproveita 

esse momento para o juízo de verossimilhança das alegações do consumidor, já que 

para tal deve utilizar-se dessas máximas. Persistindo a verossimilhança, fica autorizado 

a inverter o ônus da prova. Então distribuirá o ônus de ter ficado em dúvida, isto é, 

“responsabilizará” as partes por não terem trazido a demonstração dos fatos pertinentes 

ao processo, necessários para a tomada da decisão sobre a lide. Portanto, neste 

momento, após todas as outras tentativas terem se mostrado em vão, distribuirá o ônus 

da prova.358  

Não havendo prova do dano, e/ou do nexo causal entre defeito do fornecimento 

e o dano, suficiente para seu convencimento, se não houver hipossuficiência ou 

verossimilhança da alegação do consumidor, a ação será julgada de forma 

desfavorável a ele. Havendo, no entanto, qualquer das duas hipóteses regradas no 

inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o juiz imporá a inversão, 

isto é, atribuirá a responsabilidade pela falta de provas ao fornecedor e a ação será 

julgada favoravelmente ao consumidor. 

Entende-se que, neste caso, o fornecedor não produziu prova que elidisse a 

verossimilhança das alegações do consumidor, já não tendo anteriormente conseguido 

– por este motivo também existente a dúvida – demonstrar uma das excludentes que 

poderia ter afastado o dever de indenizar.  

                                                 
358 MONNERAT, Carlos Fonseca. Momento da ciência aos sujeitos da relação processual de que a inversão do 
ônus da prova pode ocorrer, p. 81. 
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As regras de valoração da prova, que são utilizadas em todo e qualquer processo 

que passe à fase instrutória, não devem ser mascaradas, modificadas, afastadas, por se 

tratar de processo que discuta uma relação de consumo. 

Apenas quando se vai atribuir a desvantagem – a prova foi fraca e busca-se 

quem deveria tê-la produzido – é que se aplica um princípio isonômico, buscando 

equilibrar a relação jurídica. 

Cecília Matos argumenta que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 

autoriza o magistrado, nos termos do inciso VIII do artigo 6º, a fundamentar sua 

sentença em um juízo de verossimilhança a favor do consumidor, dando-lhe idêntico 

valor de um juízo de verdade, a qual não se formou pela falta ou insuficiência de 

provas.359 

Portanto, o momento da inversão só ocorre quando o juiz está decidindo o 

processo, e após aplicar as regras de valoração das provas.  

As regras sobre distribuição do ônus da prova são aplicadas pelo órgão judicial 

no momento em que julga.360 Não há motivo algum para querer dar outro 

entendimento à regra de inversão da distribuição do ônus da prova. 

 

9.8. Momento da ciência aos sujeitos da relação processual de que a 

inversão pode ocorrer 

 

Uma coisa é o uso da inversão do ônus da prova pelo juiz, que só pode mesmo 

ocorrer quando este estiver proferindo seu julgamento. Outra, bem diversa, é o 

momento no qual se deve dar ciência às partes de que devem produzir sua prova, com 

a hipótese de que tal inversão poderá se tornar necessária.  

                                                 
359 MATOS, Cecília. O Ônus da Prova no Código de Defesa do Consumidor. Dissertação de Mestrado, USP, 
São Paulo, 1993, p. 210. 
360 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Julgamento e ônus da prova. Temas de Direito Processual – segunda série, 
p. 76. 
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Há acirrada polêmica sobre qual o momento em que essa ciência deve ser dada, 

fruto de eventual ofensa ao princípio da ampla defesa.  

Muitos entendem que o momento da inversão do ônus da prova deveria ser no 

recebimento da petição inicial,361 no despacho saneador ou, no máximo, durante a 

instrução.  

Para Luiz Antonio Rizzato Nunes, o momento processual mais adequado para a 

decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre a contestação e o saneador, 

fase em que se prepara a instrução.362  

Para Luis Paulo da Silva Araújo Filho, a inversão do ônus da prova deve 

anteceder à instrução, devendo o juiz inverter o ônus da prova, no procedimento 

ordinário, na fase de saneamento do processo, na ocasião em que lhe competir fixar os 

pontos controvertidos, isto é, na audiência de conciliação, se frustrado o acordo. Nas 

hipóteses em que a causa versar sobre direitos indisponíveis, quando não será 

designada audiência de conciliação, o juiz deverá inverter o ônus da prova no 

despacho saneador a ser proferido. No procedimento sumário, o juiz deverá analisar a 

inversão do ônus da prova na audiência preliminar, se não for obtida a conciliação e se 

for necessária a produção de provas. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, a 

inversão do onus probandi deverá ser examinada, pelo juiz togado, na sessão de 

conciliação, evidentemente se esta for infrutífera.363 

Antonio Gidi afirma que a oportunidade propícia para a inversão do ônus da 

prova é em momento anterior à fase instrutória, do momento em que despacha a inicial 

até a decisão do saneamento do processo o magistrado já deve dispor de dados para se 

decidir sobre a inversão.364 

Voltaire de Lima Moraes aduz que o momento adequado para a decretação da 

inversão do ônus da prova dar-se-á por ocasião do saneamento do processo, quando, 

                                                 
361 ZENUN, Augusto, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 
362 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso prático de Direito do Consumidor, p. 54/56. 
363 ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p. 126. 
364 GIDI, Antonio. Aspectos da inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. Revista de 
Direito do Consumidor, n. 15, janeiro/março, 1995, p. 39. 
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sem êxito a audiência de conciliação, o juiz tiver fixado os pontos controvertidos, 

decidindo, em seguida, sobre as questões processuais pendentes, entre as quais o 

cabimento ou não da inversão do ônus da prova, ficando dessa forma cientes as partes 

da postura processual que passarão a adotar, não podendo alegar terem sido 

surpreendidas, especialmente aquela que recebeu o encargo de provar.365 

Para Frederico da Costa Carvalho Neto a inversão pode ser decretada desde a 

apreciação da inicial, e deve ser decretada na fixação dos pontos controvertidos.366 

No mesmo sentido Sandra Aparecida Sá dos Santos, que, ao buscar afastar o 

entendimento tanto daqueles que defendem ser o momento oportuno o despacho da 

inicial, quanto dos que entendem tratar-se do momento da prolação da sentença, 

defende a tese de que é ao se fixarem os pontos contraditórios que se deve inverter o 

ônus da prova. Argumenta que admitir esta última hipótese é violar, por inteiro, o 

diploma constitucional, especificamente o princípio da ampla defesa, assim como o 

princípio do contraditório. Afirma que o fator surpresa não pode existir no processo, 

seja qual for a natureza do objeto, bem como no que concerne ao reconhecimento do 

direito, porque processo e surpresa são incompatíveis entre si.367 

Nosso posicionamento é diverso.368 

No processo civil comum, o juiz não precisa avisar determinada parte de que é 

seu ônus a demonstração do fato que alegou. Está na lei. 

No processo do consumidor, o juiz não precisa avisar o fornecedor de produtos 

ou serviços de que necessita fazer prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos da pretensão do autor. Está na lei.  

                                                 
365 MORAES, Voltaire de Lima. Anotações sobre o ônus da prova no código de processo civil e no código de 
defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, n. 35, jul.-set. 1999, p. 69. 
366 CARVALHO NETO, Frederico da Costa. Ônus da prova no código de defesa do consumidor, p. 176. 
367 SANTOS, Sandra Aparecida Sá dos. A inversão do ônus da prova como garantia constitucional do devido 
processo legal, p. 82. 
368 MONNERAT, Carlos Fonseca. Momento da ciência aos sujeitos da relação processual de que a inversão do 
ônus da prova pode ocorrer. Revista de Processo, 113:77-86. 
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Nesse microssistema, o juiz também não precisa avisar o fornecedor de 

produtos ou serviços de que, havendo verossimilhança das alegações ou 

hipossuficiência do consumidor, e havendo dúvida no momento do julgamento, poderá 

destinar a ele, produtor ou fornecedor de serviços, a desvantagem pela insuficiência da 

prova colhida. Está na lei. 

Fazê-lo seria afirmar aquilo que o operador do direito tem por obrigação saber: 

a lei. 

O juiz não precisa avisar às partes que, em tendo dúvidas no momento da 

valoração das provas, utilizar-se-á de presunções, de máximas de experiência, e, 

persistindo o impasse, aferirá a distribuição do ônus da prova. Não o faz no processo 

comum nem há necessidade de fazê-lo no processo que trate de relação de consumo.  

Tal dúvida só pode surgir quando da valoração das provas, isto é, bem depois 

do despacho inicial, da fase de saneamento e da fase instrutória. 

Esse posicionamento é reforçado pela interpretação do § 2º do artigo 331 do 

Código de Processo Civil brasileiro, que dispõe:  

“Art. 331. (...) 

§ 1º. (...) 

§ 2º. Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o Juiz fixará os 

pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará 

as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, 

se necessário.” 

Ao fixar os pontos controvertidos, o juiz está cumprindo sua obrigação de dizer 

às partes quais as alegações que necessitam de demonstração. Incumbe a ambos, autor 

é réu, trazer ao juiz a comprovação dos pontos que favoreçam suas posições jurídicas. 

Portanto, desnecessário aviso ao fornecedor de produtos ou serviços, de que, ao final, a 

desvantagem pela prova fraca lhe será atribuída. A prova é fraca porque ele também 

não se desincumbiu da prova que lhe seria útil, que melhoraria sua posição jurídico-
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processual, e, na verdade, a inversão do ônus da prova, o atribuir a ele a desvantagem 

da prova fraca, em nada muda o quadro.  

É desnecessário aviso prévio ao fornecedor de produtos e serviços de que 

poderá haver ou haverá inversão do ônus da prova e, portanto, não há falar-se em 

momento de tal aviso ou mesmo na ocorrência de eventual ferida ao princípio 

constitucional da ampla defesa. 

Nesse sentido, ao comentar o inciso VIII do art. 6º do Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, Nelson Nery Júnior afirma que se trata de regra de 

julgamento. Não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua inversão, porque 

não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de 

julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento 

contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não 

determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se 

produza.369 

Para Cecília Matos, o momento processual para a análise da necessidade da 

aplicação das regras de distribuição do ônus da prova e sua inversão é por ocasião do 

julgamento da demanda e jamais quando do recebimento da petição inicial, na decisão 

saneadora ou no curso da instrução probatória.370 

Frederico da Costa Carvalho Neto alude a parecer de Ada Pellegrini Grinover, a 

pedido da empresa Souza Cruz S/A e juntado na ação civil pública movida pela 

Associação de Defesa da Saúde do Fumante – ADESF, processo 1.503/95, da 19ª Vara 

Cível da Capital – São Paulo. Respondendo a indagação sobre o sentido e alcance da 

regra de inversão do ônus da prova, afirmou que ela é regra de julgamento, servindo 

para orientar o juiz na hipótese de um non liquet em matéria de fato. Acrescentou não 

caber ao magistrado antecipar o juízo sobre a inversão do ônus da prova para 

                                                 
369 NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, notas 2 e 3 ao 
artigo 333, p. 723.  
370 MATOS, Cecília. O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, 
n. 11, julho/setembro 1994, p. 167. 
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momentos procedimentais anteriores, quando a cognição ainda é sumária e superficial, 

pois com isso estaria pré-julgando os fatos alegados.371 

Pensamos que, na prática, não há qualquer pré-julgamento. Haveria apenas a 

preocupação dos juízes no sentido de que as partes não alegassem que não foram 

avisadas daquilo que, como afirmamos, deveriam saber.  

Há um problema semântico na expressão “inversão do ônus da prova”. Uma 

primeira idéia parece levar ao entendimento de que há inversão no campo probatório, 

como se uma parte devesse fazer a prova da parte contrária. Mas nada é invertido, em 

termos da prova. O que ocorre apenas é que, no momento de julgar, o magistrado está 

autorizado, como último recurso, a inverter a regra comum de distribuição do ônus da 

prova.  

Caso o fornecedor tivesse obtido sucesso em provar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos da pretensão do autor, a sentença seria de improcedência. 

Não o fez. O juiz observa então os fatos demonstrados e ainda está em dúvida. Pela 

regra normal de julgamento, a improcedência seria de rigor. Pela regra excepcional 

contida no ordenamento do consumidor, julgará favoravelmente a este, se presentes ou 

a hipossuficiência econômica ou técnica ou a verossimilhança.  

 

9.9. Presunções não invertem o ônus da prova 

 

Há posicionamentos divergentes sobre se as presunções invertem ou não o ônus 

da prova.372 

Como a presunção é uma operação mental, que tem por base um fato 

demonstrado, e que se utiliza de uma máxima de experiência ou de uma regra jurídica, 

isto é, o juiz, tomando como provado um fato base, conclui que ocorreu outro fato, 

                                                 
371 GRINOVER, Ada Pellegrini, parecer em ação civil pública, mencionado por CARVALHO NETO, Frederico 
da Costa. Ônus da prova no código de defesa do consumidor, p. 173/174. 
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decorrência do que comumente acontece, ou do que a lei determina como 

conseqüência,373 parece bastante claro que ela não constitui, a rigor, meio de prova. 

Quando o juiz passa da premissa à conclusão, por meio do raciocínio “se ocorreu x, 

deve ter ocorrido y”, nada de novo surge no plano material, concreto, sensível: a 

novidade emerge exclusivamente em nível intelectual. Nesse momento não se adquire 

mais uma prova, o que se adquire é um novo conhecimento.374 

A presunção é aquisição de um novo conhecimento. 

Para os que entendem haver um ônus subjetivo da prova, numa primeira análise 

pode parecer que para aquele que a presunção não auxilia surge um dever 

anteriormente inexistente, o de provar que o fato presumido não ocorreu.  

Entendemos que tal ônus subjetivo já existia. Como a presunção supõe a 

existência ou de uma regra legal ou de uma regra de experiência, a parte contra quem 

ela poderia ser aplicada já teria o incentivo de demonstrar que os fatos não ocorreram 

daquela maneira. Já saberia, de forma antecipada, que a demonstração da não 

ocorrência do que costumeiramente ocorre seria sua. 

Não há, portanto, inversão do ônus da prova, mesmo para quem observa o 

fenômeno pela ótica das partes, pela ótica de um ônus subjetivo. 

Já para os que entendem que a inversão do ônus da prova é inversão da 

distribuição do ônus da prova, regra de julgamento, tal inversão também não existe no 

caso de presunção. 

Primeiro, por ser a presunção a aquisição de um novo conhecimento, ao se 

valorarem as provas. É obtido num momento anterior ao da decisão.  

Segundo, porque esse novo conhecimento adquirido permite o julgamento, ou é 

um dos muitos tópicos a serem valorados pelo julgador, para definir com quem está o 

direito. Portanto, não é regra para decidir o processo em caso de dúvida, quando não 

                                                                                             
372 Ver Capítulo 6, item 6.8.1, retro. 
373 GRECO FILHO, Vicente, Manual de processo penal, p. 209. 
374 MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova, p. 57. 
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permitido o non liquet. Não é regra de distribuição do ônus da prova. Não pode ser 

regra de inversão de distribuição do ônus da prova. 

 

9.10. Inversão do ônus da prova no processo penal 

 

No processo penal, a regra de julgamento com relação ao ônus da prova é 

traduzida pelo princípio do in dubio pro reo.  

Tal posicionamento é garantista e político. Não havendo certeza sobre os fatos, 

escolheu o legislador, após uma evolução histórica do ser humano na senda do 

reconhecimento de sua dignidade e de ser sujeito de direitos, o erro que menos 

prejuízo vai provocar. Entre condenar um inocente e absolver um culpado, absolve-se 

o culpado.  

Essa regra de julgamento é a materialização processual do princípio 

constitucional da presunção de não culpabilidade.  

Segundo Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, inverter o ônus da prova no 

processo penal equivaleria a aplicar a regra in dubio pro societate ou a regra in dubio 

contra reum.375  

Examinando o tema sobre o enfoque do crime econômico, Mário Luis Lírio 

Cipriani afirma que a inversão do ônus da prova, como medida para tornar mais eficaz 

o processo penal, é totalmente inviável. Primeiro por não haver repartição do ônus da 

prova no processo penal, o que não permitiria falar em inversão desse ônus. Em 

segundo lugar, porque tal inversão ofenderia o princípio constitucional da 

interpretação da dúvida em favor do réu.376 

                                                 
375 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 362. 
376 CIPRIANI, Mário Luis Lírio. A inversão do ônus no processo criminal. Revista Síntese de Direito Penal e 
Processual Penal, n. 25, abril-maio de 2004, p. 52. 
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Mesmo nas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, na prática, exigir 

que o acusado prove a existência de eventual causa excludente é defender a inversão 

do ônus da prova, não permitida pela regra de julgamento estabelecida pelo legislador 

constitucional.377  

Ainda que o acusado quisesse permitir que a inversão do ônus da prova fosse 

realizada, os direitos deduzidos no processo penal possuem natureza indisponível. No 

campo cível já se veda essa inversão convencional, no caso de direitos 

indisponíveis.378 Muito mais no campo penal, em que está em jogo, normalmente, a 

liberdade do ser humano. 

Na atual fase da dogmática penal, não é possível regra de julgamento que 

permita a inversão do ônus da prova no processo penal, em virtude da existência de 

regra de julgamento própria, de natureza constitucional. 

                                                 
377 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 310. 
378 Código de Processo Civil Brasileiro, parágrafo único do artigo 333: “É nula a convenção que distribui de 
maneira diversa o ônus da prova quando: I – recair sobre direito indisponível da parte”. 
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10. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA NO PROCESSO PENAL 

10.1. A regra de julgamento impeditiva do uso da inversão do ônus da 

prova 

 

Para Mário Luis Lírio Cipriani, inverter o ônus da prova no processo penal, para 

aumentar a eficácia da repressão penal, feriria direitos constitucionais conquistados de 

há muito, e à custa de muitas vidas, sendo herança irrenunciável de vários séculos de 

afirmação.379 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho380 lembra que a Constituição Federal 

Brasileira de 5 de outubro de 1988 fixa limitações materiais e circunstanciais. As 

circunstanciais são as proibições de emendar a Constituição durante intervenção 

federal, estado de defesa ou estado de sítio.381 As materiais compreendem a proibição 

de nem sequer deliberar sobre propostas tendentes a abolir a forma federativa de 

Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os 

direitos e as garantias individuais.382 

Uma proposta tendente a abolir a presunção de inocência, uma das garantias 

individuais, nem sequer poderia ser motivo de deliberação. 

Eventual modificação constitucional da regra de distribuição do ônus da prova 

não poderia, portanto, abolir a regra já existente.  

                                                 
379 CIPRIANI, Mário Luis Lírio. A inversão do ônus no processo criminal. Revista Síntese de Direito Penal e 
Processual Penal, n. 25, abril-maio de 2004, p. 53. 
380 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, p. 30. 
381 Constituição Federativa do Brasil, artigo 60, § 1º. 
382 Constituição Federativa do Brasil, artigo 60, § 4º. 



 165 

Segundo Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, não seria possível uma emenda 

constitucional que visasse a criar uma presunção contrária ao acusado, posto que a 

presunção de inocência é cláusula pétrea.383  

Tal não parece ser verdadeiro, no entanto. No mesmo patamar da presunção 

constitucional de não culpabilidade, estão outras, como a que trata de crimes 

hediondos e assemelhados, que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, e 

ainda os crimes de racismo e de ação de grupos armados contra a ordem 

constitucional, inafiançáveis e imprescritíveis.384  

Dessa forma, não é inviável, como poderia parecer a princípio, a hipótese de 

reforma constitucional tendente a permitir, em casos específicos, regra de julgamento 

diversa da contida no in dubio pro reo. 

Fato é que tal regra, hoje, não existe e, em virtude disso, qualquer tentativa de 

aplicação da inversão do ônus da prova no processo penal esbarra na dicção básica da 

norma a ser aplicada pelo julgador se, após apreciação e valoração das provas, ficar em 

dúvida. In dubio pro reo. 

 

10.2. Criminalidade moderna e efetividade do direito penal 

 

O direito penal e sua concretização em juízo por meio do processo penal, em 

seu atual estágio, são ineficazes com relação à criminalidade moderna. 

O direito penal brasileiro mantém-se como um sistema fechado, não consegue 

superar as diretrizes de uma jurisprudência de interesses, mesmo reconhecendo que 

                                                 
383 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 362. 
384 Constituição Federal Brasileira, art. 5, incisos XLII: “A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”; XLIII: “A lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo 
e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitiram”; XLIV: “constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático”. 



 166 

esta o afasta cada vez mais da realidade social, impedindo-o de enfrentar uma 

criminalidade complexa de uma sociedade de risco.385 

A crise do direito penal atual vem sendo demonstrada por uma série de regras 

penais com aumentos desmedidos de pena, de efeito meramente simbólico, ou com 

regras tutelando o risco e não a efetiva conduta.386 

É uma das funções da doutrina penal buscar mecanismos para que esse ramo do 

direito continue preservando os bens jurídicos que objetiva tutelar. A cada passo dado 

nesse sentido, o avanço pode ser indicado ao legislador, para ser inserido no direito 

posto. 

Como todos os ramos do direito, o direito penal precisa evoluir, e tal evolução 

deve ser precedida de ampla discussão doutrinária. As novas idéias devem sofrer a 

natural crítica reacionária, amoldando-se ao possível e ao socialmente aceitável. 

Hannah Arendt afirma que as revoluções contemporâneas se baseiam, desde 

Maquiavel, em um argumento de inerente plausibilidade: não se pode fazer uma mesa 

sem abater árvores, nem fazer uma omelete sem quebrar ovos; não é possível fazer 

uma república sem matar gente.387  

José Joaquim Gomes Canotilho afirma que o problema levantado pelos limites 

materiais do poder de revisão reside em ser ou não defensável vincular gerações 

futuras a idéias de legitimação e a projetos políticos, que, provavelmente, já não serão 

os mesmos pelos quais se pautou o legislador constituinte. Aduz ainda que nenhuma 

constituição pode conter a vida ou parar o vento com as mãos, nenhuma lei 

constitucional evita o ruir dos muros dos processos históricos e as alterações 

constitucionais, se ela já perdeu a força normativa.388 

                                                 
385 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Direitos humanos e direito penal: limites da intervenção estatal no 
Estado Democrático de Direito, p. 76. 
386 Exemplo clássico no direito penal brasileiro é a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o sistema nacional de armas – SINARM –, 
define crimes e dá outras providências. Essa legislação revogou a Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, a qual 
continha menos fatos típicos e penas muitos menores. 
387 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 184. 
388 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 995. 
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Perante a criminalidade organizada, medidas mais rígidas e efetivas precisam 

ser tomadas. Sem perder de vista as garantias individuais arduamente conquistadas, 

porém as harmonizando com a realidade de uma criminalidade cada vez mais 

impessoal e nociva. 

Os bens jurídicos atingidos agora, muitas vezes, são de natureza difusa. 

Quando o narcotráfico internacional transforma seu produto de venda em 

dinheiro, este é inserido no mercado, após um processo de lavagem de capitais, e vai 

ingressar na ciranda financeira internacional, buscando as melhores ofertas de juros. 

Populações de muitos países sofrem para pagar essas taxas, em detrimento de seu 

crescimento econômico e em benefício dos narcotraficantes. Os interesses são 

coletivos, de toda uma comunidade. 

Uma indústria que possua um resíduo industrial altamente tóxico e que realize o 

contrabando desses dejetos para um local sem leis ambientais rígidas, ou sem 

fiscalização ambiental, armazenando esse lixo de forma barata, mas certamente 

inapropriada, fará com que toda uma região do planeta venha a sofrer danos, em curto 

tempo. Os interesses são difusos, de toda a humanidade.  

A Alemanha e a França enfrentam problemas de contaminação de sangue 

utilizado para transfusões, que é comercializado por instituições privadas e até estatais. 

Novamente temos em jogo interesses coletivos, sendo este mais um exemplo de 

criminalidade moderna.389 

O direito penal, na sociedade contemporânea, deve ter seus fins claramente 

fixados para legitimar-se diante do sério problema da criminalidade difusa que atinge 

todas as pessoas, indiscriminadamente, causando até um desajuste organizacional na 

sociedade.390  

Embora o direito penal não seja o único a ter regras de coerção para evitar ou 

minimizar esses delitos, é ele que possui a coerção maior, a coerção penal. 

                                                 
389 HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Três temas de direito penal, p. 97. 
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Novas teorias e novas regras têm que ser buscadas para dar-lhe efetividade. 

Claus Roxin afirma que se deve primeiro enfrentar o problema valorativo 

orientando-se por considerações político-criminais, com independência de construções 

conceituais, e resolvê-lo autonomamente, para só depois, numa segunda etapa, utilizar 

os resultados obtidos por dedução lógico-dogmática.391 

Vamos seguir esse caminho. 

 

10.3. A inversão do ônus da prova como regra de efetividade penal  

 

Nas relações de consumo, após constatar-se que havia disparidade entre os 

sujeitos da relação jurídica de direito material – fornecedor e consumidor –, o 

legislador buscou regras para dar uma maior proteção ao lado mais fraco, ao lado 

hipossuficiente. Entre elas, a facilitação da defesa dos interesses do consumidor pela 

inversão do ônus da prova.392 

Nas relações penais, exatamente pelo mesmo motivo, isto é, devido a uma 

disparidade de forças entre os sujeitos da relação processual – Estado acusador e 

indivíduo acusado –, o legislador fixou como regra basilar a presunção de inocência, e 

seu corolário como regra de julgamento, in dubio pro reo. A regra visa, de forma 

mediata, à proteção do indivíduo, lado mais fraco da relação processual sancionatória. 

Ocorre que, em alguns casos específicos, essa disparidade não existe, ao 

contrário, ela se inverte. Temos de um lado um Estado burocrático, mal aparelhado, 

com servidores com excesso de trabalho e baixa remuneração, e de outro lado uma 

criminalidade organizada, hierarquizada, rica, destemida e ágil. 

Há necessidade de lançar regramento para equilibrar novamente a relação. 

                                                                                             
390 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Direitos humanos e direito penal: limites da intervenção estatal no 
Estado Democrático de Direito, p. 80. 
391 ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal, p. 8. 
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Nada sendo feito, o direito penal acabará por perder seu poder preventivo, e 

tornar-se-á apenas um instrumento de controle social sobre os marginalizados e cada 

vez mais simbólico. 

Lançando um juízo pessoal, Winfried Hassemer afirma que a regra do in dubio 

pro reo não funciona com a criminalidade moderna. Acrescenta que, se formos esperar 

até não termos dúvidas, o problema da criminalidade internacional se tornará 

insolúvel.393  

Nos casos específicos de criminalidade organizada, defendemos a tese de que 

deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, mesmo no processo penal. 

Havendo dúvida ao final do processo nos casos desses delitos, mormente nos 

que atingem direitos difusos e coletivos, em que o crime é feito de forma organizada e 

continuada, o juiz estaria autorizado a decidir com a regra in dubio pro societate. 

 

10.4. A regra constitucional modificadora 

 

No sistema constitucional brasileiro, só há um princípio que poderia ser 

considerado absoluto, que é o fundamento contido no seu artigo 1º, que trata da 

dignidade da pessoa humana. 

Todos os demais estão correlacionados e devem sempre ser harmonizados no 

caso de conflito de normas. 

Eventual mudança que objetive acolher uma regra especial de julgamento, no 

campo do processo penal, obrigatoriamente passará por alteração constitucional. 

                                                                                             
392 Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, artigo 6º, inciso VIII. 
393 HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Três temas de direito penal, p. 94. 
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Deverá ser formulada sem ferir cláusula pétrea.394 

Deverá ser específica para resguardo de determinados bens jurídicos, não 

podendo ser genérica. Caso pudesse ser genérica, além do perigo inerente de um uso 

imoderado, feriria, a nosso ver, a garantia abrangente da presunção de inocência. 

Há necessidade de tomar as cautelas necessárias para não ser tida como norma 

constitucional inconstitucional.395 

Maria Helena Diniz traça os requisitos para análise de conflito aparente de 

normas, e traça os mecanismos para sua resolução.396  

No caso em exame, temos a chamada antinomia de segundo grau. Há antinomia 

entre os próprios critérios normativos reguladores dos conflitos aparentes de normas, 

pois a aplicação de um levaria à preferência de uma das normas e a de outro resultaria 

na escolha da outra norma. 

Estamos falando de duas normas constitucionais e, portanto, de duas normas de 

mesmo nível hierárquico. Uma norma de nível hierárquico constitucional em aparente 

conflito com outra norma de igual nível hierárquico. Precisamos lançar mão dos outros 

dois critérios de solução de conflitos, o cronológico e o de especialidade. 

A norma do in dubio pro reo é anterior e geral. 

A nova norma, que permitiria regra de julgamento com inversão da distribuição 

do ônus da prova, é posterior e especial, pois tal permissão só poderia ocorrer nos 

casos que vier a estabelecer. 

Examinando esse caso, Maria Helena Diniz afirma que o metacritério lex 

posterior generalis non derogat priori speciali397 é parcialmente inefetivo, pois em 

certos casos não é aplicável. Explica que a preferência por um ou outro critério não é 

                                                 
394 Não advogamos a tese da chamada dupla revisão constitucional. Nela, em um primeiro momento, haveria uma 
emenda que incidiria sobre as próprias normas de revisão, eliminando assim o limite imposto, para numa 
segunda etapa ser realizada a emenda constitucional já na vigência dos novos limites. Ver CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 997.  
395 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Coimbra: Atlântida, 1977. 
396 DINIZ, Maria Helena. Conflito de Normas, p. 50. 
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evidente, pois se constata a inexistência de uma regra definida, havendo, conforme o 

caso, ora supremacia de um, ora de outro.398 

Pode haver uma norma especial, tratando de um tema ou caso específico, 

convivendo com uma norma genérica que disponha de forma diversa. 

Para resolver esse aparente paradoxo, Maria Helena Diniz conclui que o critério 

dos critérios para resolver uma antinomia de segundo grau é o princípio supremo da 

justiça, fazendo com que a lei seja aplicada de acordo com a consciência jurídica 

popular e com os objetivos sociais.399 

A criminalidade moderna desafia algumas das regras garantistas, que não 

podem ser tomadas como absolutas, devendo sofrer harmonização dentro do sistema 

jurídico. 

A consciência jurídica popular e mesmo a consciência jurídica acadêmica estão 

reclamando providências mais efetivas no combate à criminalidade. 

A norma constitucional não é monumento granítico. Ela é passível de alteração, 

para atender às novas relações emergentes que rebrotam do terreno social. A 

Constituição não pode ficar imutável, precisa acompanhar os valores jurídico-sociais 

objetivos ou positivos e as condições sociais e políticas da época.400 

A lei penal, para atingir seus objetivos sociais, necessita de eficácia. 

Uma norma constitucional que viesse a regrar, em caráter especial, a inversão 

da distribuição do ônus da prova seria eficaz, pois teria condições fáticas de atuação.401  

Otto Bachof afirma que uma lei de alteração da Constituição pode infringir, 

formal ou materialmente, disposições da Constituição formal. O primeiro caso ocorre 

                                                                                             
397 Lei posterior geral não derroga lei anterior especial. 
398 DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas, p. 50. 
399 Claus Roxin constata que as situações de conflito devem ser solucionadas do modo mais socialmente correto e 
flexível (ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal, p. 15). 
400 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos, p. 94 e 97. 
401 Para Maria Helena Diniz, a norma constitucional será eficaz se tiver condições fáticas de atuar, por ser 
adequada à realidade social e aos valores positivos, sendo por isso obedecida por seus destinatários (DINIZ, 
Maria Helena. Norma Constitucional e seus efeitos, p. 63).  
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quando não são observadas as formalidades processuais prescritas para que a alteração 

seja feita. O segundo ocorre quando uma lei se propõe alterar disposições da 

Constituição contrariamente à sua declaração de imodificabilidade inserta nela mesma. 

Como exemplo, alteração que eliminasse a federação. Nesse caso, a lei de alteração, 

embora sendo ela própria norma constitucional, seria “inconstitucional”. Há, no 

entanto, uma restrição essencial. Se uma alteração da Constituição, apesar de sua 

“inconstitucionalidade”, impõe-se, se o direito assim produzido adquire, portanto, 

positividade, e se também não se levantam dúvidas quanto à sua obrigatoriedade, 

provenientes da infração de direito suprapositivo, então o novo direito ter-se-á tornado 

ele próprio, daí em diante, direito constitucional vigente. Já não se trata, nesse caso, de 

uma revisão, mas de uma remoção, eventualmente só parcial, da Constituição que até 

então existia.402  

Há inúmeras manifestações por meio das quais a vontade constituinte do povo 

pode fazer-se valer, também podendo uma revisão aparentemente inconstitucional 

representar um ato constituinte com suporte na vontade do povo como titular do poder 

constituinte. Também uma revisão originariamente inconstitucional poderia 

transformar-se, por força de uma ulterior aprovação pela vontade geral, em ato 

constituinte autêntico e eficaz.403 

É possível o convívio entre a norma geral da presunção de inocência e seu 

corolário in dubio pro reo e uma norma especial que permita, em circunstâncias 

especiais, a regra de inversão da distribuição do ônus da prova. 

Nossa proposta é no sentido de ser inserido no Título IX, Das Disposições 

Constitucionais Gerais,404 da Constituição Federal do Brasil artigo com a seguinte 

redação:  

“Art. [ ]. No combate à criminalidade organizada,405 nacional ou transnacional, 

havendo certeza sobre a participação do acusado de forma continuada nesse tipo 

                                                 
402 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais?, p. 52-53. 
403 Idem, p. 54. 
404 Artigos 233 a 250 da Constituição Federal Brasileira. 
405 Vide Lei 9.034, de 3 de maio de 1995. 
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de organização, nos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes,406 

ambientais,407 homicídio em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo 

que cometido por um único agente,408 terrorismo409 ou lavagem de capitais,410 a 

acusação penal poderá ser facilitada, estando autorizado o juiz a inverter a 

distribuição do ônus da prova, como regra de decisão, ao sentenciar.” 

Essa solução, como se vê, não inverte na totalidade a distribuição do ônus da 

prova. Há necessidade de certeza quanto à participação do acusado em organização 

criminosa. A partir daí, dependendo do delito, o juiz do processo, no momento de 

decidir, se não obtida certeza com relação à autoria, poderá lançar mão da regra de 

inversão da distribuição do ônus da prova, condenando o acusado.  

Preserva-se o princípio da presunção de inocência, até uma primeira fase do 

momento da decisão.  

Havendo dúvidas sobre a participação em organização criminosa, o julgador 

aplicará o in dubio pro reo.  

Havendo certeza sobre a participação do réu em organização criminosa, numa 

segunda fase, para equilibrar a relação jurídica, o julgador estaria autorizado a utilizar 

outra regra de julgamento. Ficando em dúvida, pois a prova de acusação não lhe 

convenceu totalmente, poderá afastar a regra do in dubio pro reo, e julgar 

desfavoravelmente ao acusado, o qual não conseguiu afastar as alegações formuladas 

contra si, e contra quem já pesa a certeza de participação em organização criminosa.  

Fica a missão, para outro trabalho, de buscar uma conceituação precisa para as 

expressões “organização criminosa” e “criminalidade organizada”, pois entendemos 

que tais termos necessitam de melhor exatidão lingüística para figurarem em tipos 

penais. 

                                                 
406 Vide Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976. 
407 Vide Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
408 Vide Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, artigo 1º, inciso I. 
409 Vide Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, inciso XLIII. 
410 Vide Lei 9.613, de 3 de março de 1998. 
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11. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PERDIMENTO DE BENS 

 

Winfried Hassemer constata que uma política criminal que a longo prazo 
disponha livremente da asseguração da liberdade e da proteção dos Direitos 
Fundamentais com o propósito de ceder à exigência de um efetivo combate ao crime 
coloca em jogo todas as tradições de Estado de Direito.411 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró sustenta que, tanto no direito comparado 
quanto no ordenamento jurídico nacional brasileiro, mesmo no combate ao crime 
organizado, não existe qualquer previsão, expressa ou implícita, de inversão do ônus 
da prova, para julgamento do mérito de ação penal.412  

No atual estágio do direito posto e de sua interpretação no Brasil, é 
inconstitucional qualquer tentativa infraconstitucional de legislar um permissivo de 
inversão do ônus da prova como regra de julgamento de causas penais. 

O quadro parece indicar a impossibilidade de utilização da regra de julgamento 
de inversão do ônus da prova no processo penal brasileiro. 

Nesse panorama, vamos examinar a natureza da declaração de perdimento de 
bens em uma sentença penal condenatória. 

 

11.1. Sentença penal e perdimento de bens 

 

A reparação do dano, pelo condenado, não possui natureza penal, não é 

sancionatória, e sim ressarcitória.  

                                                 
411 HASSEMER, Winfried. Segurança Pública no Estado Democrático de Direito. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, número 5, 1993. 
412 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 366. 
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A tutela penal condenatória consiste na imposição de uma sanção àquele que 

transgrediu a norma penal. Tal sanção é representada por pena privativa de liberdade, 

pena restritiva de direitos ou pena de multa.413  

A reparação do dano ou restituição da coisa, no campo penal, não possui 

natureza sancionatória, podendo servir como causa de diminuição da pena,414 ou ainda 

como atenuante na sua aplicação.415 

A sentença penal condenatória, nos crimes com reflexos patrimoniais, gera a 

obrigação de indenizar.416 Com seu trânsito em julgado, adquire o status de título 

executivo judicial.417 

O legislador brasileiro optou por um princípio de economia. Ao examinar a 

conduta penal delitiva, além de sancioná-la no caso de procedência da acusação, ao 

juiz penal também foi destinada a jurisdição para dispor sobre a reparação civil e o 

perdimento de bens. 

Essa jurisdição acrescida possui natureza civil e não penal, por dispor de 

matéria civil, e não de matéria sancionatória.418 

                                                 
413 Código Penal Brasileiro,  artigo 32: “As penas são: I – privativas de liberdade; II – restritivas de direitos; III – 
de multa”. 
414 Arrependimento posterior. Código Penal Brasileiro. Artigo 16. Nos crimes praticados sem violência ou grave 
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato 
voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços).  
415 Código Penal Brasileiro, artigo 65, “são circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III – ter o agente: (...) 
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as 
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”. 
416 Código Penal Brasileiro, artigo 91: “São efeitos da condenação: I – tornar certa a obrigação de indenizar o 
dano causado pelo crime; II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: 
(...) b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a 
prática do fato criminoso”. 
417 Código de Processo Penal Brasileiro, artigo 63: “Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal 
ou seus herdeiros”.  
Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 584: “São títulos executivos judiciais: (...) II – a sentença penal 
condenatória transitada em julgado”. 
418 Maria Teresa Penteado de Moraes Godoy, examinando o tema, afirma que a perda de bens possui natureza de 
pena, devido ao inciso XLVI do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira e ao artigo 43 do Código Penal 
Brasileiro, com a redação dada pela Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998, que inseriu essa perda como pena 
alternativa e restritiva de direitos. Conclui, no entanto, que o tratamento dado pela legislação ordinária ou tema é 
no sentido da perda de bens ser efeito da condenação (GODOY, Maria Teresa Penteado de Moraes. Perdimento 
de bens e narcotráfico. Caderno Jurídico da Escola Superior do Ministério Público, número 3, p. 17/34). 
Para Sérgio Salomão Shecaira e Alceu Corrêa Júnior, o perdimento de bens de que tratamos é o do inciso XLV 
do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, e não é sanção penal, tanto que pode atingir os sucessores do 
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11.2. Perdimento de bens e inversão do ônus da prova 

 

Essa jurisdição agregada, em caso de dúvida com relação à reparação ou ao 

perdimento de determinados bens, deveria utilizar as regras de julgamento do campo 

civil, e não do campo penal. Não vigora, aqui, a regra do in dubio pro reo, mas sim as 

regras de distribuição do ônus da prova. 

Esse é um primeiro motivo que permite, nesse campo civil, possa ser tolerada a 

regra de exceção da inversão na distribuição do ônus da prova.419 

Um segundo motivo é que só há a obrigação de reparação civil ou o perdimento 

de bens, na sentença proferida por um juiz criminal, quando há condenação. Para tal 

condenação, foi necessário um juízo de certeza sobre a materialidade do delito e sobre 

sua autoria. Tendo havido dúvida, o juiz penal aplicou a regra de julgamento do in 

dubio pro reo.  

Assim sendo, como já há certeza sobre a prática delitiva, nos crimes com 

reflexos patrimoniais há fortes indícios de que o patrimônio do criminoso foi 

beneficiado com o acréscimo trazido pela atividade criminosa.420 

Tal indício, decorrente das decisões condenatórias, pode servir como requisito 

autorizador da inversão do ônus da prova. Assim como no Código de Defesa do 

Consumidor, os requisitos autorizadores são a hipossuficiência ou a verossimilhança 

da alegação; a condenação pela prática de determinados crimes, associada à ausência 

de prova de licitude na origem da aquisição do patrimônio do criminoso, pode permitir 

a inversão do ônus da prova como regra de decisão. 
                                                                                             
condenado, o que é vedado para sanções penais. Além disso, deve ser interpretado como sanção ao 
enriquecimento ilícito, em prejuízo do erário público (SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORRÊA JÚNIOR, Alceu. 
Pena e Constituição, p. 68 e 74). 
419 Para Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, em um sistema em que houvesse separação total entre a o crime e 
a reparação do dano por ele provocado, o último a ser decidido exclusivamente nas varas cíveis, seria 
perfeitamente possível que o legislador estabelecesse uma inversão do ônus da prova (BADARÓ, Gustavo 
Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 369). 
420 Abstraídos os crimes culposos, que provocaram dano à vítima ou a seus sucessores. 



 177 

No campo civil, o dever de indenizar surge da prática ilícita e danosa.421  

Nenhum juiz, no entanto, está autorizado a condenar uma pessoa a reparar o 

dano, sem haver prova do dano e do nexo causal entre ele e a conduta do agente, nos 

casos de responsabilidade objetiva, somada àquelas demonstrações a demonstração da 

culpa, nos casos de responsabilidade subjetiva.422-423 

O mesmo se pode afirmar com relação à declaração judicial que determina o 

perdimento de bens a favor do Estado.424  

Apenas a prova de que os bens foram adquiridos com o produto do crime, isto 

é, a prova de que os bens do patrimônio do acusado possuem origem ilícita, ainda que 

regular sua propriedade ou posse, é que permitiria a declaração de perdimento em 

favor da União. Essa também é uma garantia constitucional.425 Ninguém pode ser 

desapropriado sem justa e prévia indenização.426 

A Constituição Federal Brasileira prevê a hipótese de perdimento de bens em 
virtude de crime, e sua destinação, nos casos de cultura ilegal de plantas psicotrópicas 
e bens relacionados diretamente ao tráfico ilícito de entorpecentes.427 

                                                 
421 Código Civil Brasileiro, artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
Código Civil Brasileiro, artigo 927: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo”. 
422 Código Civil Brasileiro, artigo 927, parágrafo único: “Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.  
423 Convém lembrar que o condenado no campo penal pode lançar defesa ou embargos no campo civil. Pode ele, 
por exemplo, alegar culpa concorrente da vítima, reduzindo o montante da indenização pretendida pela vítima. 
Além disso, a execução penal condenatória na esfera civil deve ser precedida normalmente por liquidação por 
artigos (HANADA, Nelson. Efeitos civis da sentença penal condenatória – limitações). 
424 Pedro de Jesus Juliotti, comentando a lei de lavagem de dinheiro, afirma que, para se decretar a perda dos 
bens, continua valendo a regra do artigo 91, inciso II, b, do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 7º, 
inciso I, da Lei 9.613/98, que exige a condenação e a prova de que o bem constitui proveito do crime 
(JULIOTTI, Pedro de Jesus. Inversão do ônus da prova e a Convenção das Nações Unidas sobre o combate ao 
tráfico de entorpecentes. Boletim IBCCrim 71-10/12). 
425 Constituição Federal Brasileira, artigo 5, inciso XXII: “é garantido o direito de propriedade”. 
426 Constituição Federal Brasileira, artigo 182, § 3º: “As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com 
prévia e justa indenização em dinheiro”.  
427 Constituição Federal Brasileira, artigo 243: “As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao 
assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização 
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor 
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins será confiscado e 
reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no 
aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização e repressão do crime de tráfico dessas substâncias”. 
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Para Edílson Pereira Nobre Júnior, esse perdimento de bens tem natureza de 
confisco,428 sendo necessário que o titular do bem tenha agido com ação ou omissão 
dolosa, negligência ou imprudência, sendo inconcebível a perda da coisa por 
imputação de responsabilidade objetiva.429 

A Lei 8.257, de 26 de novembro de 1991, resolveu impasse existente à época, 
estabelecendo o procedimento judicial e a competência para a ação expropriatória, 
sendo secundada pelo Decreto 577, de 24 de junho de 1992. É ação de natureza civil, 
ajuizada perante a Justiça Federal. Não possui regra que permita a inversão do ônus da 
prova.430 

No campo infraconstitucional, o legislador brasileiro criou mecanismo para que 
o juiz penal possa decretar a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores do 
acusado, relacionados ao crime de lavagem de dinheiro.431 Também dispôs sobre o 
perdimento de tal patrimônio.432 

A doutrina travou discussão sobre a natureza da medida de apreensão ou 

seqüestro de bens, direitos ou valores do acusado nos crimes de lavagem de dinheiro.  

                                                 
428 Confisco é o ato ou efeito de apreender, apoderar-se ou apossar-se, em proveito do fisco (FERREIRA, 
Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI – O dicionário da língua portuguesa, p. 526). 
429 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Expropriação de bens utilizados para fins de tráfico ilícito de 
entorpecentes, LEX 69/11. 
430 Edílson Pereira Nobre Júnior, no artigo acima mencionado, defende a tese de que a perda da propriedade rural 
pode ser parcial, apenas das áreas vinculadas diretamente ao plantio proibido (LEX 69/22).  
431 Lei 9.613, de 3 de março de 1998, artigo 4º: “O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou 
representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios 
suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos 
ou valores do acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na 
forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. § 1º. As 
medidas assecuratórias previstas neste artigo serão levantadas se a ação penal não for iniciada no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contados da data em que ficar concluída a diligência. § 2º. O juiz determinará a liberação 
dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados quando comprovada a licitude de sua origem. § 3º. 
Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz 
determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, nos caos do art. 366 do 
Código de Processo Penal. § 4º. A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou 
valores, poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa 
comprometer as investigações”.  
432 Lei 9.613, de 3 de março de 1998, artigo 7º: “São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: 
I – a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto de crime previsto nesta Lei, ressalvado o 
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé”. 
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Essa discussão ocorreu também na Itália, quando da edição da chamada “Lei 

Antimafia”.433  

Naquele país, Paola Comucci examinou o problema e afirma que, embora a lei 

pareça acenar em sentido inverso, não ocorre inversão do ônus da prova. Chega a essa 

conclusão porque a lei permite que o magistrado possa perquirir sobre a origem ilícita 

do bem, não ficando tal demonstração apenas a cargo do interessado.434 O problema 

foi enfrentado pelo ângulo do ônus subjetivo da prova e o poder instrutório do juiz. 

Luiz Flávio Gomes,435 examinando a lei brasileira de lavagem de dinheiro, 

afirma que é caso de inversão do ônus da prova, dentro de um contexto 

acautelatório.436 

Para Ada Pellegrini Grinover também existe uma inversão do ônus da prova, 

nas medidas coercitivas relativas a direitos ou valores apreendidos, não para permiti-

las, mas para que o acusado obtenha sua liberação.437  

Para Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró a lei que trata do crime de lavagem 

de dinheiro438 não criou nenhuma inversão do ônus da prova. Para ele, há concessão de 

uma cautelar com os requisitos desta e certeza para sua revogação.439 

Para Pedro de Jesus Juliotti se alardeou uma inversão probatória que não 

ocorreu. Essa conclusão é tirada pela análise de que, antes da Lei 9.613/98, o acusado 

deveria ingressar com embargos sob o fundamento de que os bens não tinham sido 

adquiridos com os proventos da infração e, com o advento da lei nova, o acusado deve 

                                                 
433 Lei 646, de 13 de setembro de 1982, a qual dispôs sobre o seqüestro e perdimento de bens de acusados de 
integrarem organizações criminosas chamadas de máfia. Nessa legislação, para que o seqüestro seja decretado, é 
necessário que a decisão indique de maneira específica o indício de que o bem possui origem ilícita (COMUCCI, 
Paola. Il seqüestro e la confisca nella legge ‘antimafia’, p. 96). 
434 COMUCCI, Paola. Il seqüestro e la confisca nella legge ‘antimafia’, p. 102/104. 
435 GOMES, Luiz Flávio. Lavagem de capitais: aspectos processuais. Boletim IBCCrim 65, p. 11. 
436 Esse mesmo autor afirma que o Estado não pode, tal como fazia o Monarca Absolutista dos séculos XVI ou 
XVII, apropriar-se dos bens dos particulares sem seguir o devido processo legal e que cabe ao Estado a prova de 
que os bens apreendidos são ilícitos, sendo que sua impotência e desorganização não podem ser razões para a 
inversão do ônus da prova (GOMES, Luiz Flávio. Lavagem de capitais como expressão do direito penal 
globalizado. Estudos criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva, p. 235). 
437 GRINOVER, Ada Pellegrini. A legislação brasileira em face do crime organizado, Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, número 20, p. 64. 
438 Lei 9.613, de 3 de março de 1998. 
439 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, p. 370. 
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ingressar com os mesmos embargos, agora com o fundamento de que os bens são de 

origem lícita.440 

Nosso entendimento também é esse. 

Ao examinar o pedido formulado pela autoridade policial ou pelo Ministério 

Público, o juiz se contenta com a presença do requisito específico das medidas 

acautelatórias em geral, a aparência de bom direito,441 sendo presumido o perigo de 

demora, em virtude da ação penal que está para ser iniciada ou se iniciou contra o 

acusado, detentor dos bens, direitos e valores que se pretende apreender ou seqüestrar.  

No caso de querer ver desfeita a cautela judicial deferida, a lei determina a 

prova da licitude da origem desse patrimônio. O acusado é o interessado nesse 

desfazimento e autor do pedido. Portanto, incumbe ao acusado a demonstração daquilo 

que alega, isto é, que seu patrimônio pode ser devolvido porque tem origem lícita. 

Existe ônus subjetivo da prova, mas não se trata de inversão do ônus da prova. 

Ao exigir certeza para a devolução dos bens, o legislador sai do campo da 

cautela, para o campo exauriente do mérito. Não se trata, portanto, de contra-

cautela.442 Fosse contra-cautela, o acusado poderia propor, e.g., depositar uma caução 

para ver os bens liberados, o que parece não ser possível no caso em comento. 

Outro motivo que leva ao mesmo destino é que a inversão do ônus da prova, 

como regra de julgamento, pressupõe que a prova, como um todo, tenha sido feita. Por 

outras palavras, só ocorre hipótese de inversão do ônus da prova na fase de julgamento 

do mérito do que foi pedido.  

Antes desse momento, os juízos são todos provisórios e baseados na 

possibilidade de existência do direito ou na verossimilhança da alegação. Não se 

aplicam, portanto, antes do exame definitivo da prova, as regras de distribuição do 

ônus.  

                                                 
440 JULIOTTI, Pedro de Jesus. Inversão do ônus da prova e a Convenção das Nações Unidas sobre o combate ao 
tráfico de entorpecentes. Boletim IBCCrim 71-10/12. 
441 Fumus boni iuris. 



 181 

 

11.3. Proposta de utilização da regra de inversão do ônus da prova nos 

casos de perdimento de bens 

 

O crime organizado, mormente o transnacional, possui mecanismos eficazes 

para encobrir a origem ilícita dos recursos com que adquire bens e valores. É muito 

difícil fazer a prova de que determinados bens, direitos ou valores do patrimônio do 

acusado possuem origem ilícita. 

Nesse sentido, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de 

Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena em 20 de dezembro de 1988, e foi 

ratificada pelo Brasil pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991, recomenda a inversão 

do ônus da prova.443 

Para haver um equilíbrio na relação processual, é oportuna uma regra em favor 

da sociedade, como a que admite a inversão do ônus da prova. 

Após condenar o acusado, o juiz penal passa a verificar a prova da alegação de 

que seu patrimônio deve ser perdido em favor da União, por ter origem criminosa. 

Caso tenha certeza da mesma, já decreta o perdimento. Ficando em dúvida, não bem 

provada a alegação feita pela acusação, o magistrado deveria julgar improcedente essa 

parcela do pedido, pois distribuiu o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito à 

acusação.444  

                                                                                             
442 Luiz Flávio Gomes afirma que a inversão do ônus da prova acontece em um contexto de contra-cautela 
(GOMES, Luiz Flávio. Lavagem de capitais: aspectos processuais. Boletim IBCCrim 65, p. 11). 
443 Convenção de Viena, de 20 de dezembro de 1988, artigo 5º, item 7: “Cada uma das partes considerará a 
possibilidade de inverter o ônus da prova com respeito a origem lítica do suposto produto e outros bens sujeitos a 
confisco, na medida em que isso seja compatível com os princípios de seu direito interno e com a natureza de 
seus procedimentos judiciais e de outros procedimentos”. 
444 Pedro Franco de Campos afirma não ter dúvidas de que, com a condenação definitiva de um traficante, todos 
os seus bens, adquiridos com o dinheiro conquistado ilicitamente, são passíveis de confisco pela União, 
arrematando que espera que o projeto de lei sobre o assunto respeite a figura do terceiro de boa-fé e que não 
aponte nenhuma responsabilidade de natureza objetiva (CAMPOS, Pedro Franco de. Tráfico de entorpecentes e 
confisco de bens. Revista da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, p. 155-
156, 1990). 
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Não pode agir de forma diversa, pois a isso não está autorizado.  

Cabe ao Estado a prova de que os bens apreendidos são ilícitos.  

Havendo autorização legal para a inversão do ônus da prova, no entanto, 

perquirirá, antes de decidir, se o acusado fez prova da licitude da origem de seus bens. 

Caso positiva a resposta, improcede o pedido de perdimento. Caso, no entanto, essa 

demonstração não tenha sido feita, ou tenha sido feita de forma não convincente, 

aplicará a regra de julgamento autorizada, invertendo o ônus da prova normalmente 

utilizado,445 julgando procedente o pedido de perdimento de bens.  

A proposta normativa é a inserção de um parágrafo único ao artigo 91 do 

Código Penal Brasileiro, com a seguinte redação:  

“Art. 91.  

(...) 

Parágrafo único. Nos crimes hediondos, no tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes, no crime de lavagem de dinheiro e no de terrorismo, bem como 

nas ações praticadas por organizações criminosas, havendo dúvida sobre a 

origem lícita dos bens apreendidos, o juiz inverterá o ônus da prova, a favor da 

União.” 

                                                 
445 Artigo 156 do Código de Processo Penal Brasileiro ou artigo 333 do Código de Processo Civil Brasileiro. 
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12. ALGUNS PONTOS RELEVANTES DESTE ESTUDO 

 

A título de fechamento desta pesquisa, trazemos alguns dos pontos relevantes 

que foram motivo de consideração neste estudo. 

1) A criminalidade atual se caracteriza por duas vertentes: a) massificação do 

crime e b) criminalidade moderna.  

2) A criminalidade moderna, nacional ou transnacional, possui elevado nível 

organizacional, hierarquia própria, dissociação entre seus líderes e seus braços 

armados ou agentes operacionais, cadeia de comando em que muitas vezes não se 

conhece quem pertence aos níveis imediatamente superiores àquele do qual se recebem 

ordens, comandada por pessoas de alto nível intelectual e de escolaridade.  

3) A atuação da criminalidade moderna pode germinar e crescer enormemente, 

principalmente em virtude da facilidade de transportes cada vez mais rápidos, 

comunicação fácil e metodologia bancária moderna. Cresce como cresce o fenômeno 

chamado de globalização. Utiliza-se de recursos de alta tecnologia. 

4) Suas vertentes principais são: crimes pela internet, lavagem de dinheiro 

facilitada por paraísos fiscais, fraudes bancárias, corrupção em todos os escalões 

governamentais em vários países, venda de armas, jogo ilícito, tráfico de 

entorpecentes, tráfico de pessoas – de escravas brancas e de refugiados –, contrabando 

de resíduos tóxicos e terrorismo. 

5) A criminologia basicamente se estrutura em teorias sobre a criminalidade e 

suas causas, nas quais se pretende explicar a criminalidade como resultado de uma 

série de causas biológicas, psicológicas e sociais.  
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6) O retribucionismo atual prega que, como os programas de reabilitação penal 

fracassaram no sentido de ressocializar os condenados, a pena deve ser aplicada com 

um critério de proporcionalidade em função da gravidade do delito. Pura e 

simplesmente assim deve ser aplicada a sanção.  

7) Esse retribucionismo não possui justa causa. Uma teoria criminológica que 

não leve em conta a realidade social, que não se atenha à pessoa do apenado, seu nível 

de estudo, sua inserção social, sua visão de mundo, nem observe os motivos que 

possam tê-lo levado a praticar o delito, é reacionária, e contrária a um estado de direito 

que objetive o humano. Ser humano é ser diferente, ser complexo, ser emotivo, ser 

amoroso e violento, ser vencedor e ser vencido, enfim, é ser gente, gente que deve ser 

considerada pelo que é, julgada pelo que é, e não ser igualada a um nada. 

8) As tendências atuais da criminologia são: a) retribucionista;446 b) um direito 

penal de prevenção especial e direito penal alternativo, com enfoque na reparação do 

dano;447 c) um direito penal do cidadão em concomitância com um direito penal do 

inimigo;448 d) um direito penal de intervenção.449  

9) A criminologia não consegue dar uma resposta satisfatória à criminalidade 

atual. 

10) Não há valia em um dogmatismo desligado da realidade. Para haver essa 

ligação, de todo necessário que o discurso comunicativo seja levado em 

consideração.450 A criminalidade moderna tem levado a sociedade a exigir uma 

evolução do direito penal capaz de minimizá-la. Há necessidade de respostas flexíveis. 

Modificando-se a situação, a resposta penal deve ser modificada. O direito penal, nesse 

sentido, não pode se modernizar sem abrir mão de alguns princípios.  

11) Verdade é o que de fato ocorreu no mundo real, e que é relevante para o 

desfecho do processo. O juiz deve buscar uma verdade, mas que seja uma verdade 

                                                 
446 Andrew Von Hirsch. 
447 Claus Roxin. 
448 Günter Jakobs. 
449 Winfried Hassemer. 
450 Jürgen Habermas. 
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possível, para não tornar tal dever uma missão impraticável. A essa verdade possível a 

doutrina vem dando o nome de verdade judicial. Ela é relativa, e obtida pelo juiz do 

exame das provas existentes nos autos do processo, provas essas que buscaram fazer o 

máximo para retratar aquilo que de fato ocorreu no mundo real. 

12) As provas destinam-se a convencer da verdade. As provas constituem o 

instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da existência ou 

não dos fatos controvertidos no processo. O objeto da prova não é o próprio fato, mas 

o que se afirma sobre ele. 

13) O juiz possui poderes instrutórios no processo penal brasileiro. 

14) Máximas de experiência ou regras de experiência são o resultado do 

raciocínio do juiz, o qual busca em seu íntimo o conhecimento do que 

costumeiramente acontece. 

15) Presunção é uma operação mental, que tem por base um fato demonstrado e 

se utiliza de uma máxima de experiência ou de uma regra jurídica. O juiz, tomando 

como provado um fato base, conclui que ocorreu outro fato, decorrência do que 

comumente acontece, ou do que a lei determina como conseqüência. 

16) Indício é o ponto a partir do qual o juiz realiza um processo mental que 

permite concluir pela existência de outro fato. 

17) Fato notório é um fato isolado, que seja de conhecimento geral. 

18) Ônus é a faculdade que uma parte possui para praticar ou deixar de praticar 

determinado ato – no campo do processo, ato processual – que lhe trará uma vantagem 

própria. Seu descumprimento pode acarretar a perda de tal vantagem, mas não acarreta 

sanção. Sanção está atrelada ao descumprimento de uma obrigação. 

19) O dogma do ônus da prova estuda precisamente os meios oferecidos ao juiz 

para evitar um pronunciamento de dúvida, quando o non liquet não é admitido. 
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20) O fenômeno chamado de ônus da prova não tem relação com quem deva 

provar – a prova pode originar-se de qualquer das partes, ou da diligência instrutória 

do juiz – nem com o que se deve provar. O que está em pauta é como o ordenamento 

jurídico orienta o juiz para proceder em caso de, finda toda a instrução, ainda 

permanecer em dúvida, não conseguindo formar seu convencimento. Trata-se da 

existência de regra de julgamento para o caso de dúvida. 

21) A inversão do ônus da prova é regra de julgamento e não regra de prova. 

22) Só se pode falar de inversão do ônus da prova quando o juiz está decidindo 

o processo e após aplicar as regras de valoração das provas. 

23) É equivocado o entendimento de que a inversão do ônus da prova aplica-se 

quando a prova está sendo colhida. 

24) A regra de inversão do ônus da prova é regra de exceção e, portanto, só 

cabe ser aplicada quando há norma autorizadora expressa. Hoje, portanto, é cabível na 

tutela do consumidor, mas não o é na tutela penal. 

25) É desnecessário aviso prévio às partes de que poderá haver ou haverá 

“inversão do ônus da prova” e, portanto, não há falar-se em momento de tal aviso ou 

mesmo na ocorrência de eventual ferida ao princípio constitucional da ampla defesa. 

26) Há um problema semântico. Não se trata, na verdade, de “inversão do ônus 

da prova”, já que nada é invertido, em termos da prova. O que se dá é que, no 

momento de julgar, o magistrado está autorizado, como último recurso, a “inverter a 

regra comum de distribuição do ônus da prova”. 

27) A presunção de inocência é princípio constitucional no direito brasileiro, no 

inciso LVII de seu artigo 5º, e devido ao uso da expressão “ninguém será considerado 

culpado” também é chamado de princípio da presunção de não culpabilidade. 

28) Não há diferença de conteúdo entre presunção de inocência e presunção de 

não culpabilidade, e procurar distingui-las é tentativa inútil do ponto de vista 

processual. 
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29) A presunção de inocência tem duas facetas. Uma regra de tratamento do 

acusado e uma regra de juízo. Como regra de tratamento, é princípio político e 

deôntico, erga omnes, que determina a impossibilidade de confundir o acusado com 

um condenado. Já o in dubio pro reo é uma regra técnica a ser utilizada no processo 

penal. Trata-se de regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre 

fato relevante para a decisão no processo, em qualquer fase processual. Toda vez que o 

juiz é chamado a decidir, a decisão precisa passar pelo filtro do in dubio pro reo. 

30) Na atual fase da dogmática penal, não vem sendo admitida regra de 

julgamento que permita a inversão do ônus da prova no processo penal, em virtude da 

existência de regra própria, de natureza constitucional. 

31) Não é inviável a hipótese de reforma constitucional tendente a permitir, em 

casos específicos, regra de julgamento diversa da contida no in dubio pro reo. 

32) Perante a criminalidade organizada, medidas mais rígidas e efetivas 

precisam ser tomadas, sem perder de vista as garantias individuais arduamente 

conquistadas, porém harmonizando-as com a realidade de uma criminalidade cada vez 

mais impessoal e nociva. Como todos os ramos do direito, o direito penal precisa 

evoluir, e tal evolução deve ser precedida de ampla discussão doutrinária. As novas 

idéias devem sofrer a natural crítica reacionária, amoldando-se ao possível e ao 

socialmente aceitável. Embora o direito penal não seja o único a ter regras de coerção 

para evitar ou minimizar esses delitos, é ele que possui a coerção maior, a coerção 

penal. É ele que deve ser modificado. Novas teorias e novas regras têm que ser 

buscadas para dar-lhe efetividade. 

33) Para a elaboração dessas regras, primeiro deve ser observado o quadro 

sociopolítico, buscando-se uma solução de política criminal que seja adequada ao 

problema, sem a preocupação dogmática. Somente após devem ser buscadas a 

formulação da regra penal e sua adequação ao sistema jurídico. 
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34) A regra de inversão da distribuição do ônus da prova pode ser resposta da 

política criminal em face da criminalidade moderna. Em casos específicos, poderia 

equilibrar a equação Estado ineficiente versus criminalidade organizada. 

35) Pode haver uma norma constitucional especial, tratando de um tema 

específico, convivendo com uma norma constitucional genérica que disponha de forma 

diversa. É possível o convívio entre a norma geral da presunção de inocência e seu 

corolário in dubio pro reo e uma norma especial que permita, em circunstâncias 

especiais, a regra de inversão da distribuição do ônus da prova. 

36) No atual estágio do direito posto e de sua interpretação no Brasil, é 

inconstitucional qualquer tentativa infraconstitucional de legislar um permissivo de 

inversão do ônus da prova como regra de julgamento de causas penais.  

37) A declaração de perdimento de bens em uma sentença penal possui natureza 

civil. Nessa parte, é cabível a inversão do ônus da prova. 

38) PROPOSTAS LEGISLATIVAS: 

38.1) Inserção no Título IX, Das Disposições Constitucionais Gerais,451 da 

Constituição Federal do Brasil de artigo com a seguinte redação: 

“Art. [ ]. No combate à criminalidade organizada, nacional ou transnacional, 

havendo certeza sobre a participação do acusado de forma continuada nesse tipo 

de organização, nos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, 

ambientais, homicídio em atividade típica de grupo de extermínio mesmo, que 

cometido por um único agente, terrorismo ou lavagem de capitais, a acusação 

penal poderá ser facilitada, estando autorizado o juiz a inverter a distribuição do 

ônus da prova, como regra de decisão, ao sentenciar.” 

38.2) Inserção de um parágrafo único no artigo 91 do Código Penal Brasileiro, 

com a seguinte redação:  

“Art. 91.  
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(...) 

Parágrafo único. Nos crimes hediondos, no tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes, no crime de lavagem de dinheiro e no de terrorismo, bem como 

nas ações praticadas por organizações criminosas, havendo dúvida sobre a 

origem lícita dos bens apreendidos, o juiz inverterá o ônus da prova, a favor da 

União.” 

                                                                                             
451 Artigos 233 a 250 da Constituição Federal Brasileira. 
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III. CONCLUSÕES  

 

1) A criminologia, mesmo com suas manifestações mais recentes, não consegue 

dar uma resposta satisfatória à criminalidade atual. 

2) Não há valia em um dogmatismo desligado da realidade. Para haver essa 

ligação, o discurso comunicativo deve ser tomado em consideração. A criminalidade 

moderna tem levado a sociedade a exigir uma evolução do direito penal capaz de 

minimizá-la. Há necessidade de respostas flexíveis. O direito penal, nesse sentido, não 

pode se modernizar sem uma flexibilização.  

3) A inversão na distribuição do ônus da prova pode ser uma das respostas de 

política criminal à criminalidade moderna. 

4) O fenômeno chamado de ônus da prova e a inversão do ônus da prova não 

têm relação com quem deva provar, nem com o que se deve provar. O que está em 

pauta é como o ordenamento jurídico orienta o juiz para proceder em caso de, finda 

toda a instrução, ainda permanecer em dúvida, não conseguindo formar seu 

convencimento, quando o non liquet não é admitido. Inverter o ônus da prova é 

inverter a regra comum de distribuição do ônus da prova. 

5) O in dubio pro reo é regra técnica comum de julgamento a ser utilizada no 

processo penal sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão, em 

qualquer fase processual.  

6) A regra de inversão do ônus da prova é regra de exceção e, portanto, só cabe 

ser aplicada quando há norma autorizadora expressa. Hoje, portanto, é cabível na tutela 

do consumidor, mas não o é na tutela penal. 
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7) Na atual fase da dogmática penal, não vem sendo admitida regra de 

julgamento que permita a inversão do ônus da prova no processo penal, em virtude da 

existência de regra própria, de natureza constitucional. É inconstitucional qualquer 

tentativa infraconstitucional de legislar um permissivo de inversão do ônus da prova 

como regra de julgamento de causas penais. 

8) Não é inviável a hipótese de reforma constitucional tendente a permitir, em 

casos específicos, regra de julgamento diversa da contida no in dubio pro reo. Pode 

haver uma norma constitucional especial, tratando de um tema específico, convivendo 

com uma norma constitucional genérica que disponha de forma diversa. É possível 

haver harmonização entre a norma geral da presunção de inocência e seu corolário in 

dubio pro reo e uma norma especial que permita, em circunstâncias especiais, a regra 

de inversão da distribuição do ônus da prova. 

9) A declaração de perdimento de bens em uma sentença penal possui natureza 

civil. Nessa parte, é cabível a inversão do ônus da prova, bastando para tanto ser 

autorizada. 

10) PROPOSTAS LEGISLATIVAS  

10.1) Inserção no Título IX, Das Disposições Constitucionais Gerais, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de artigo com a seguinte redação: 

“Art. [ ]. No combate à criminalidade organizada, nacional ou transnacional, 

havendo certeza sobre a participação do acusado de forma continuada nesse tipo 

de organização, nos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, 

ambientais, homicídio em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que 

cometido por um único agente, terrorismo ou lavagem de capitais, a acusação 

penal poderá ser facilitada, estando autorizado o juiz a inverter a distribuição do 

ônus da prova, como regra de decisão, ao sentenciar.” 

10.2) Inserção de um parágrafo único ao artigo 91 do Código Penal Brasileiro, 

com a seguinte redação:  



 192 

“Art. 91.  

(...) 

Parágrafo único. Nos crimes hediondos, no tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes, no crime de lavagem de dinheiro e no de terrorismo, bem como 

nas ações praticadas por organizações criminosas, havendo dúvida sobre a 

origem lícita dos bens apreendidos, o juiz inverterá o ônus da prova, a favor da 

União.” 
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Estatísticas Trimestrais 
 
1º Trimestre de 2000 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 23.911 19.130 85.708 128.749 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 93.667 40.542 114.510 248.719 

DELITOS CONTRA COSTUMES 753 676 2.522 3.951 

ENTORPECENTES 1.087 420 5.785 7.292 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.683 5.437 33.954 47.074 

I 

TOTAL DE DELITOS 127.101 66.205 242.479 435.785 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 163.137 85.269 347.693 596.099 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 24.241 12.161 44.909 81.311 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 12 3 10 25 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 8 4 20 32 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 0 3 5 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 6 4 16 26 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 111 29 28 168 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 31 16 33 80 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 2 5 3 10 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 65 33 130 228 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 8.124 4.144 18.563 30.831 
VII 

(EM FLAGRANTE+PREVENTIVA+POR MANDADO)         

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.913 1.912 4.715 10.540 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.390 887 984 3.261 

HOMICÍDIO CULPOSO 168 182 670 1.020 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 623 541 1.364 2.528 

LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 12.520 10.291 45.770 68.581 

LATROCÍNIO 62 42 58 162 

ESTUPRO 257 261 496 1.014 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (2) 5 2 8 15 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 565 221 1.837 2.623 

ROUBO 26.005 10.255 16.333 52.593 

ROUBO DE VEÍCULO 15.603 7.686 5.618 28.907 

FURTO 25.226 10.947 60.606 96.779 

IX 

FURTO DE VEÍCULO 15.812 5.173 9.183 30.168 

 
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Dados da Delegacia Anti-Seqüestro - DEPATRI 
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2º Trimestre de 2000 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 24.143 19.900 83.636 127.679 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 95.589 45.251 114.716 255.556 

DELITOS CONTRA COSTUMES 692 645 2.245 3.582 

ENTORPECENTES 1.098 399 5.072 6.569 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.199 5.007 31.909 44.115 

I 

TOTAL DE DELITOS 128.721 71.202 237.578 437.501 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 164.975 92.399 339.770 597.144 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 25.132 12.407 45.722 83.261 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 4 6 10 20 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 7 4 9 20 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 0 1 2 3 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 10 4 12 26 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 84 30 32 146 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 32 20 41 93 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 5 2 2 9 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 47 10 94 151 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 8.254 4.238 17.784 30.276 
VII 

(EM FLAGRANTE+PREVENTIVA+POR MANDADO)         

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.681 2.070 4.800 10.551 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.270 871 974 3.115 

HOMICÍDIO CULPOSO 187 218 837 1.242 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 589 608 1.235 2.432 

LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 12.975 10.599 44.878 68.452 

LATROCÍNIO 52 25 52 129 

ESTUPRO 272 260 480 1.012 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (2) 10 0 13 23 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 598 198 1.724 2.520 

ROUBO 27.275 11.262 17.132 55.669 

ROUBO DE VEÍCULO 15.681 9.617 6.044 31.342 

FURTO 25.610 11.995 60.323 97.928 

IX 

FURTO DE VEÍCULO 15.858 5.471 8.572 29.901 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Dados da Delegacia Anti-Seqüestro - DEPATRI 
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3º Trimestre de 2000 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 23.114 19.464 82.960 125.538 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 96.836 44.166 111.364 252.366 

DELITOS CONTRA COSTUMES 722 602 2.135 3.459 

ENTORPECENTES 989 437 5.076 6.502 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.897 4.775 30.910 42.582 

I 

TOTAL DE DELITOS 128.558 69.444 232.445 430.447 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 171.394 94.232 337.384 603.010 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 23.426 12.120 44.582 80.128 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 5 4 4 13 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 7 6 10 23 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 4 0 1 5 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 6 5 18 29 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 50 19 21 90 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 22 12 28 62 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 1 0 3 4 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 62 16 91 169 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 7.817 3.984 17.109 28.910 
VII 

(EM FLAGRANTE+PREVENTIVA+POR MANDADO)         

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.295 1.906 4.380 9.581 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.269 863 881 3.013 

HOMICÍDIO CULPOSO 180 221 744 1.145 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 588 540 1.200 2.328 

LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 12.149 10.208 45.239 67.596 

LATROCÍNIO 49 22 32 103 

ESTUPRO 290 221 412 923 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (2) 8 0 2 10 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 484 203 1.612 2.299 

ROUBO 28.113 11.036 14.976 54.125 

ROUBO DE VEÍCULO 15.826 8.704 5.509 30.039 

FURTO 26.762 12.469 58.206 97.437 

IX 

FURTO DE VEÍCULO 15.827 5.735 8.593 30.155 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Dados da Delegacia Anti-Seqüestro - DEPATRI 
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4º Trimestre de 2000 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 25.243 21.358 90.730 137.331 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 94.673 44.053 111.667 250.393 

DELITOS CONTRA COSTUMES 832 612 2.415 3.859 

ENTORPECENTES 1.153 431 5.322 6.906 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.741 4.797 31.669 43.207 

I 

TOTAL DE DELITOS 128.642 71.251 241.803 441.696 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 184.954 105.647 348.803 639.404 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 23.550 12.779 45.775 82.104 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 4 5 4 13 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 2 5 6 13 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 1 0 3 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 7 4 9 20 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 66 18 36 120 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 28 9 26 63 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 2 0 8 10 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 41 21 102 164 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 7.856 3.842 17.003 28.701 
VII 

(EM FLAGRANTE+PREVENTIVA+POR MANDADO)         

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.328 1.788 4.438 9.554 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.398 865 986 3.249 

HOMICÍDIO CULPOSO 234 222 739 1.195 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 693 603 1.418 2.714 

LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 13.445 11.444 50.406 75.295 

LATROCÍNIO 39 33 52 124 

ESTUPRO 331 215 488 1.034 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (2) 12 2 1 15 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 562 206 1.579 2.347 

ROUBO 27.422 10.541 14.831 52.794 

ROUBO DE VEÍCULO 14.428 7.822 5.545 27.795 

FURTO 29.957 13.622 61.229 104.808 

IX 

FURTO DE VEÍCULO 13.149 5.512 8.068 26.729 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Dados da Delegacia Anti-seqüestro - DEPATRI 
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1º Trimestre de 2001 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 24.340 21.043 89.725 135.108 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 92.710 43.503 118.358 254.571 

DELITOS CONTRA COSTUMES 780 643 2.463 3.886 

ENTORPECENTES 1.115 443 5.801 7.359 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.522 4.834 32.066 43.422 

I 

TOTAL DE DELITOS 125.467 70.466 248.413 444.346 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 180.047 103.222 355.673 638.942 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 22.932 12.597 45.331 80.860 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (2) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 7 4 5 16 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 26 4 7 37 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 1 2 5 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 11 4 18 33 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 55 22 18 95 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 39 14 34 87 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 4 2 1 7 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 44 15 29 88 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 7.543 4.164 18.648 30.355 
VII 

(EM FLAGRANTE+PREVENTIVA+POR MANDADO)         

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.430 1.741 4.818 9.989 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.374 979 1.065 3.418 

HOMICÍDIO CULPOSO 207 134 615 956 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 687 554 1.402 2.643 

LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 12.631 9.897 47.463 69.991 

LATROCÍNIO 41 33 49 123 

ESTUPRO 286 209 513 1.008 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (4) 15 26 0 41 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 481 210 1.683 2.374 

ROUBO DE VEÍCULO 13.627 7.906 5.048 26.581 

ROUBO - OUTROS 27.390 10.460 15.591 53.441 

TOTAL DE ROUBO 41.017 18.366 20.639 80.022 

FURTO DE VEÍCULO 14.299 5.652 8.356 28.307 

FURTO - OUTROS 27.559 13.933 63.487 104.979 

IX 

TOTAL DE FURTO 41.858 19.585 71.843 133.286 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(4) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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2º Trimestre de 2001 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 23.055 19.763 85.732 128.550 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 94.342 44.807 120.911 260.060 

DELITOS CONTRA COSTUMES 776 553 2.204 3.533 

ENTORPECENTES 1.136 480 5.403 7.019 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.753 4.952 30.808 42.513 

I 

TOTAL DE DELITOS 126.062 70.555 245.058 441.675 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 182.695 104.908 347.046 634.649 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 21.897 12.590 46.592 81.079 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (2) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 5 3 7 15 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 12 3 10 25 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 0 1 2 3 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 11 3 13 27 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(3) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 51 11 18 80 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 50 18 21 89 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 6 0 2 8 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 67 16 60 143 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 7.986 4.521 18.711 31.218 
VII 

(EM FLAGRANTE+PREVENTIVA+POR MANDADO)         

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.373 1.841 5.195 10.409 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.342 899 1.017 3.258 

HOMICÍDIO CULPOSO 245 184 806 1.235 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 613 530 1.453 2.596 

LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 11.865 9.971 47.565 69.401 

LATROCÍNIO 45 23 46 114 

ESTUPRO 309 210 400 919 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (4) 36 22 3 61 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 512 236 1.659 2.407 

ROUBO DE VEÍCULO 13.112 7.278 5.168 25.558 

ROUBO - OUTROS 28.099 10.997 16.701 55.797 

TOTAL DE ROUBO 41.211 18.275 21.869 81.355 

FURTO DE VEÍCULO 13.889 5.862 8.451 28.202 

FURTO - OUTROS 28.836 14.549 67.322 110.707 

IX 

TOTAL DE FURTO 42.725 20.411 75.773 138.909 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(4) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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3º Trimestre de 2001 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 22.240 19.181 80.519 121.940 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 94.841 44.677 117.439 256.957 

DELITOS CONTRA COSTUMES 815 549 2.131 3.495 

ENTORPECENTES 1.141 565 5.543 7.249 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.424 4.689 28.968 40.081 

I 

TOTAL DE DELITOS 125.461 69.661 234.600 429.722 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 181.289 113.368 358.372 653.029 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 21.722 13.213 47.214 82.149 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (2) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 5 0 10 15 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 5 2 6 13 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 4 2 1 7 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 4 4 14 22 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(3) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 64 20 26 110 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 34 17 35 86 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 5 4 7 16 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 32 31 94 157 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.621 4.146 14.809 25.576 
VII 

(EM FLAGRANTE+PREVENTIVA+POR MANDADO)         

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.249 1.978 4.612 9.839 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.138 736 836 2.710 

HOMICÍDIO CULPOSO 228 207 903 1.338 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 571 513 1.167 2.251 

LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 11.723 10.229 47.028 68.980 

LATROCÍNIO 58 38 58 154 

ESTUPRO 345 200 399 944 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (4) ... ... ... 78 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 624 283 1.875 2.782 

ROUBO DE VEÍCULO 13.006 7.441 4.708 25.155 

ROUBO - OUTROS 27.907 10.805 16.580 55.292 

TOTAL DE ROUBO 40.913 18.246 21.288 80.447 

FURTO DE VEÍCULO 14.626 5.736 8.863 29.225 

FURTO - OUTROS 28.643 14.701 66.228 109.572 

IX 

TOTAL DE FURTO 43.269 20.437 75.091 138.797 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(4) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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4º Trimestre de 2001 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 23.898 20.496 89.413 133.807 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 96.128 45.823 117.886 259.837 

DELITOS CONTRA COSTUMES 794 640 2.713 4.147 

ENTORPECENTES 1.077 579 5.494 7.150 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.375 4.496 28.745 39.616 

I 

TOTAL DE DELITOS 128.272 72.034 244.251 444.557 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 182.313 115.996 372.456 670.765 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 22.081 12.482 45.955 80.518 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (2) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 4 13 11 28 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 4 1 2 7 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 1 0 3 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 9 4 5 18 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(3) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 59 21 20 100 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 37 18 40 95 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 2 1 6 9 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 69 25 42 136 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.283 3.864 14.120 24.267 
VII 

(EM FLAGRANTE+PREVENTIVA+POR MANDADO)         

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.060 1.800 4.747 9.607 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.320 803 966 3.089 

HOMICÍDIO CULPOSO 258 218 890 1.366 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 668 531 1.304 2.503 

LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 12.503 11.046 51.867 75.416 

LATROCÍNIO 64 50 57 171 

ESTUPRO 322 218 459 999 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (4) ... ... ... 127 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 492 282 1.755 2.529 

ROUBO DE VEÍCULO 12.612 7.583 4.279 24.474 

ROUBO - OUTROS 28.635 10.603 15.833 55.071 

TOTAL DE ROUBO 41.247 18.186 20.112 79.545 

FURTO DE VEÍCULO 13.480 5.370 8.596 27.446 

FURTO - OUTROS 30.342 15.909 68.121 114.372 

IX 

TOTAL DE FURTO 43.822 21.279 76.717 141.818 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(4) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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1º Semestre de 2002 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 23.110 19.899 85.024 128.033 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 96.070 43.355 117.702 257.127 

DELITOS CONTRA COSTUMES 795 612 2.181 3.588 

ENTORPECENTES 1.105 535 5.426 7.066 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.034 4.341 27.350 37.725 

I 

TOTAL DE DELITOS 127.114 68.742 237.683 433.539 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 169.555 101.985 311.811 583.351 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 7.340 7.289 50.888 65.517 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 587 1.044 1.881 3.512 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 20.319 12.144 40.691 73.154 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 13 4 10 27 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 3 0 8 11 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 0 1 2 3 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 11 4 17 33 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 79 38 22 139 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 40 18 34 92 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 3 0 1 4 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 43 29 58 130 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.015 3.782 12.791 22.588 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.534 3.543 12.273 22.350 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 1.477 813 5.325 7.615 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 576 281 568 1.425 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 672 353 1.097 2.122 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 112 56 214 382 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 2.942 1.777 4.825 9.544 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.295 905 948 3.148 

HOMICÍDIO CULPOSO 210 162 751 1.123 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 695 593 1.314 2.602 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 7.068 6.250 29.657 42.975 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 4.896 3.751 18.225 26.872 

LATROCÍNIO 54 33 58 145 

ESTUPRO 325 224 449 998 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 63 27 20 110 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 520 253 1.958 2.731 

TOTAL DE ROUBO 42.012 17.215 19.881 79.108 

ROUBO DE VEÍCULO 12.306 7.215 4.088 23.609 

ROUBO - OUTROS 29.706 10.000 15.793 55.499 

TOTAL DE FURTO 43.110 20.202 76.948 140.260 

IX 

FURTO DE VEÍCULO 13.337 5.513 8.733 27.583 
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 FURTO - OUTROS 29.773 14.689 68.215 112.677 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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2º Trimestre de 2002 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 24.496 20.794 87.801 133.091 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 97.407 44.727 116.078 258.212 

DELITOS CONTRA COSTUMES 817 632 2.314 3.763 

ENTORPECENTES 1.210 608 4.948 6.766 

OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.548 4.673 29.346 40.567 

I 

TOTAL DE DELITOS 130.478 71.434 240.487 442.399 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 173.973 107.657 311.717 593.347 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 7.864 7.952 54.293 70.109 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 640 1.439 2.034 4.113 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 22.277 13.292 45.019 80.588 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 6 1 5 12 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 5 1 3 9 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 1 3 6 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 8 1 16 25 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 56 18 21 95 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 45 13 27 85 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 8 0 5 13 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 52 13 33 98 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.469 4.286 12.642 23.397 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.993 3.635 10.980 21.608 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 1.838 1.257 6.918 10.013 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 577 307 501 1.385 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 703 352 1.028 2.083 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 82 71 235 388 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.203 1.915 4.615 9.733 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.138 866 1.007 3.011 

HOMICÍDIO CULPOSO 249 195 884 1.328 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 632 583 1.299 2.514 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 7.622 6.644 29.820 44.086 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 5.454 4.049 19.779 29.282 

LATROCÍNIO 62 22 56 140 

ESTUPRO 349 221 460 1.030 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 49 27 13 89 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 677 318 1.991 2.986 

TOTAL DE ROUBOS 42.880 17.942 20.440 81.262 

ROUBO - OUTROS 31.485 10.925 16.659 59.069 

ROUBO DE VEÍCULO 11.395 7.017 3.781 22.193 

TOTAL DE FURTOS 42.762 20.616 73.789 137.167 

IX 

FURTO - OUTROS 30.208 15.325 65.990 111.523 
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 FURTO DE VEÍCULO 12.554 5.291 7.799 25.644 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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3º Trimestre de 2002 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 23.860 19.925 84.429 128.214 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 94.701 42.376 112.930 250.007 

DELITOS CONTRA COSTUMES 815 608 2.171 3.594 

ENTORPECENTES 1.399 666 5.360 7.425 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.353 5.117 29.319 40.789 

I 

TOTAL DE DELITOS 127.128 68.692 234.209 430.029 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 171.073 102.901 306.765 580.739 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 8.245 7.782 52.444 68.471 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 659 1.422 1.723 3.804 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 21.733 13.628 43.900 79.261 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 6 5 9 20 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 2 1 15 18 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 1 0 1 2 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 6 2 9 17 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 66 53 29 148 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 52 13 42 107 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 6 0 4 10 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 47 13 29 89 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.011 4.371 12.232 22.614 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.401 3.585 10.210 20.196 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 2.020 1.247 6.906 10.173 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 520 244 394 1.158 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 685 322 827 1.834 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 39 57 239 335 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 2.947 2.002 4.442 9.391 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.039 763 907 2.709 

HOMICÍDIO CULPOSO 212 191 846 1.249 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 575 498 1.206 2.279 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 7.135 6.058 28.437 41.630 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 5.452 3.863 19.880 29.195 

LATROCÍNIO 40 21 45 106 

ESTUPRO 289 196 439 924 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 46 15 9 70 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 883 365 2.021 3.269 

ROUBO - OUTROS 29.036 9.735 14.217 52.988 

ROUBO DE VEÍCULO 10.685 5.678 3.509 19.872 

FURTO - OUTROS 32.419 15.475 65.357 113.251 

IX 

FURTO DE VEÍCULO 12.733 5.342 7.893 25.968 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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4º Trimestre de 2002 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 28.580 22.977 98.965 150.522 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 99.644 44.419 124.244 268.307 

DELITOS CONTRA COSTUMES 963 670 2.541 4.174 

ENTORPECENTES 1.315 555 5.401 7.271 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.455 5.026 30.648 43.129 

I 

TOTAL DE DELITOS 137.957 73.647 261.799 473.403 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 176.488 106.707 333.346 616.541 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 9.226 8.669 58.867 76.762 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 653 1.289 2.194 4.136 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 22.012 14.635 45.130 81.777 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 3 5 2 10 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 1 4 4 9 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 2 2 6 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 2 0 11 13 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 77 48 34 159 

IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 32 22 35 89 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 6 1 8 15 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 55 24 53 132 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 5.532 3.941 12.170 21.643 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.278 3.434 10.812 20.524 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 1.585 995 6.208 8.788 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 501 262 476 1.239 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 597 360 945 1.902 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 43 41 253 337 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 2.956 1.741 4.599 9.296 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.159 795 1.025 2.979 

HOMICÍDIO CULPOSO 232 205 936 1.373 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 749 555 1.482 2.786 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 9.286 7.409 34.867 51.562 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 6.061 4.388 21.336 31.785 

LATROCÍNIO 36 25 53 114 

ESTUPRO 340 221 479 1.040 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 26 19 7 52 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 802 316 2.034 3.152 

ROUBO - OUTROS 30.427 10.084 15.411 55.922 

ROUBO DE VEÍCULO 10.419 5.849 3.736 20.004 

FURTO - OUTROS 34.684 16.967 73.441 125.092 

IX 

FURTO DE VEÍCULO 12.840 5.247 8.386 26.473 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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1º Trimestre de 2003 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 29.342 23.021 94.134 146.497 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 100.989 45.160 133.469 279.618 

DELITOS CONTRA COSTUMES 892 709 2.471 4.072 

ENTORPECENTES 1.374 658 5.750 7.782 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.461 5.034 29.624 42.119 

I 

TOTAL DE DELITOS 140.058 74.582 265.448 480.088 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 172.098 103.680 332.431 608.209 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 8.834 8.500 60.554 77.888 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 618 1.074 1.809 3.501 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 22.066 14.731 44.752 81.549 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. EM SERVIÇO 4 2 2 8 
III 

PESSOAS MORTAS POR POLICIAIS CIVIS DE FOLGA 2 0 0 2 

PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. EM SERVIÇO 3 2 7 12 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POLICIAIS CIVIS DE FOLGA 1 1 2 4 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 0 0 2 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 3 1 14 18 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 128 44 24 196 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. MIL. DE FOLGA 19 10 3 32 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 36 16 35 87 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. MIL. DE FOLGA 29 10 7 46 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 2 0 3 5 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 62 12 38 112 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 5.891 5.006 12.928 23.825 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.606 3.989 11.844 22.439 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 1.873 1.232 6.345 9.450 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 1.046 263 575 1.884 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 409 396 1.129 1.934 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 175 43 339 557 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.134 1.742 4.695 9.571 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.169 795 1.007 2.971 

HOMICÍDIO CULPOSO 231 193 743 1.167 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 757 578 1.341 2.676 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 9.248 7.512 32.323 49.083 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 5.637 3.936 18.575 28.148 

LATROCÍNIO 49 23 63 135 

ESTUPRO 330 199 476 1.005 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 25 5 0 30 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 787 375 2.167 3.329 

IX 

ROUBO - OUTROS 31.328 10.575 17.317 59.220 
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ROUBO DE VEÍCULO 10.737 5.869 3.930 20.536 

FURTO - OUTROS 33.460 17.146 79.750 130.356 

 

FURTO DE VEÍCULO 12.511 5.244 8.678 26.433 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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2º Trimestre de 2003 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 27.618 21.426 90.083 139.127 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 106.494 48.118 137.644 292.256 

DELITOS CONTRA COSTUMES 901 667 2.167 3.735 

ENTORPECENTES 1.370 625 5.622 7.617 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.315 5.124 29.701 42.140 

I 

TOTAL DE DELITOS 143.698 75.960 265.217 484.875 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 166.532 97.849 314.636 579.017 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 8.408 7.681 58.266 74.355 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 600 1.114 1.837 3.551 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 23.714 17.000 48.317 89.031 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. EM SERVIÇO 3 6 3 12 
III 

PESSOAS MORTAS POR POLICIAIS CIVIS DE FOLGA 2 1 1 4 

PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. EM SERVIÇO 2 3 3 8 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POLICIAIS CIVIS DE FOLGA 0 0 1 1 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 3 0 1 4 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 5 4 8 17 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 110 56 37 203 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. MIL. DE FOLGA 15 4 11 30 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 52 19 45 116 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. MIL. DE FOLGA 38 8 12 58 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 4 0 2 6 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 57 18 32 107 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.449 5.322 13.786 25.557 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.910 4.505 12.383 23.798 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 2.383 1.441 7.245 11.069 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 963 355 587 1.905 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 462 559 1.062 2.083 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 104 34 299 437 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.218 1.989 5.006 10.213 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.060 851 939 2.850 

HOMICÍDIO CULPOSO 238 207 820 1.265 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 675 580 1.257 2.512 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 8.244 6.685 29.238 44.167 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 5.849 4.278 20.201 30.328 

LATROCÍNIO 55 34 73 162 

ESTUPRO 329 221 383 933 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 18 6 5 29 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 835 357 2.300 3.492 

IX 

ROUBO - OUTROS 34.128 11.505 18.649 64.282 
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ROUBO DE VEÍCULO 11.031 6.375 3.878 21.284 

FURTO - OUTROS 35.038 18.268 82.207 135.513 

 

FURTO DE VEÍCULO 12.921 5.277 8.837 27.035 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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3º Trimestre de 2003 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 27.401 21.098 89.128 137.627 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 109.452 47.728 136.494 293.674 

DELITOS CONTRA COSTUMES 898 648 2.309 3.855 

ENTORPECENTES 1.453 626 5.852 7.931 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.658 4.992 32.263 44.913 

I 

TOTAL DE DELITOS 146.862 75.092 266.046 488.000 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 171.236 96.545 317.116 584.897 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 8.601 7.810 56.181 72.592 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 549 1.130 1.884 3.563 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 23.977 16.223 49.075 89.275 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 0 2 7 9 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. CIV. DE FOLGA 2 1 1 4 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 1 3 1 5 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. CIV. DE FOLGA 0 0 0 0 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 1 1 1 3 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 4 7 15 26 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 80 44 30 154 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. MIL. DE FOLGA 17 3 4 24 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 45 16 39 100 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. MIL. DE FOLGA 30 2 7 39 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 1 0 1 2 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 57 29 38 124 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.436 4.831 13.263 24.530 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 7.067 4.081 11.785 22.933 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 2.453 1.447 7.200 11.100 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 762 480 584 1.826 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 560 592 1.155 2.307 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 63 93 366 522 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.223 1.784 5.000 10.007 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 1.064 699 837 2.600 

HOMICÍDIO CULPOSO 242 199 900 1.341 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 614 510 1.140 2.264 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 8.166 6.703 28.853 43.722 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 6.478 4.210 20.253 30.941 

LATROCÍNIO 30 30 67 127 

ESTUPRO 319 238 450 1.007 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 18 7 2 27 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 841 376 2.439 3.656 

IX 

ROUBO - OUTROS 34.545 11.500 18.160 64.205 
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ROUBO DE VEÍCULO 10.446 5.687 3.733 19.866 

FURTO - OUTROS 36.733 18.740 81.147 136.620 

 

FURTO DE VEÍCULO 13.594 5.349 8.943 27.886 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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4º Trimestre de 2003 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 30.000 23.262 98.126 151.388 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 106.263 45.114 133.471 284.848 

DELITOS CONTRA COSTUMES 818 768 2.347 3.933 

ENTORPECENTES 1.374 620 5.677 7.671 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.931 5.044 31.563 44.538 

I 

TOTAL DE DELITOS 146.386 74.808 271.184 492.378 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 173.724 96.387 322.232 592.343 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 8.499 8.147 58.743 75.389 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 357 463 1.680 2.500 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. 8.856 8.610 60.423 77.889 

II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 24.301 15.283 45.229 84.813 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 2 3 1 6 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. CIV. DE FOLGA 0 2 0 2 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 0 1 4 5 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. CIV. DE FOLGA 0 1 1 2 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 0 3 5 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 2 1 9 12 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 116 53 34 203 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. MIL. DE FOLGA 19 4 3 26 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 41 24 46 111 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. MIL. DE FOLGA 20 9 8 37 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 5 1 0 6 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 60 20 35 115 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.042 4.747 12.962 23.751 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.580 3.811 11.517 21.908 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 2.514 1.266 6.578 10.358 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 624 411 585 1.620 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 363 589 1.150 2.102 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 70 58 302 430 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.047 1.786 4.927 9.760 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 975 688 869 2.532 

HOMICÍDIO CULPOSO 242 220 757 1.219 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 599 551 1.262 2.412 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 9.269 7.477 32.849 49.595 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 7.248 4.774 21.802 33.824 

LATROCÍNIO 49 28 39 116 

ESTUPRO 283 294 456 1.033 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 23 2 7 32 

IX 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 779 387 2.292 3.458 
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ROUBO - OUTROS 32.409 10.933 17.357 60.699 

ROUBO DE VEÍCULO 9.659 4.960 3.541 18.160 

FURTO - OUTROS 37.463 18.515 80.753 136.731 

 

FURTO DE VEÍCULO 11.981 4.601 8.373 24.955 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 

 



 235 

1º Trimestre de 2004 
 

TE

M 

OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 28.060 22.457 94.994 145.511 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 104.562 43.150 135.489 283.201 

DELITOS CONTRA COSTUMES 865 691 2.308 3.864 

ENTORPECENTES 1.438 630 5.721 7.789 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.434 5.090 29.252 41.776 

I 

TOTAL DE DELITOS 142.359 72.018 267.764 482.141 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 168.733 93.513 320.825 583.071 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 8.009 8.086 58.930 75.025 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 242 155 2.561 2.958 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 23.431 14.113 42.923 80.467 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 2 4 4 10 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. CIV. DE FOLGA 2 1 0 3 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 1 0 4 5 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. CIV. DE FOLGA 1 1 1 3 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 0 0 1 1 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 4 0 17 21 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 5.935 4.419 12.695 23.049 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.447 3.915 12.265 22.627 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 2.559 1.134 5.857 9.550 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 543 326 876 1.745 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 335 548 1.474 2.357 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 35 39 283 357 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 2.853 1.662 4.841 9.356 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 61 50 30 141 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. MIL. DE FOLGA 16 6 2 24 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 39 15 33 87 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. MIL. DE FOLGA 20 6 7 33 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 3 0 1 4 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 67 18 26 111 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 904 584 789 2.277 

HOMICÍDIO CULPOSO 205 178 738 1.121 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 588 481 1.136 2.205 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 8.679 7.409 31.357 47.445 

IX 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 6.258 4.285 20.101 30.644 



 236 

LATROCÍNIO 39 34 43 116 

ESTUPRO 296 254 487 1.037 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 14 3 5 22 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 851 417 2.294 3.562 

ROUBO - OUTROS 30.970 10.340 17.454 58.764 

ROUBO DE VEÍCULO 10.246 4.602 3.165 18.013 

FURTO - OUTROS 36.079 17.209 81.490 134.778 

 

FURTO DE VEÍCULO 13.384 4.755 9.093 27.232 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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2º Trimestre de 2004 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 28.430 22.198 90.999 141.627 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 109.633 45.023 137.793 292.449 

DELITOS CONTRA COSTUMES 875 610 2.014 3.499 

ENTORPECENTES 1.537 650 5.507 7.694 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.415 4.808 28.288 40.511 

I 

TOTAL DE DELITOS 147.890 73.289 264.601 485.780 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 175.888 96.209 318.669 590.766 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 7.751 7.896 56.731 72.378 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 260 153 2.810 3.223 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 24.583 14.338 44.786 83.707 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP(1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 1 1 1 3 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. CIV. DE FOLGA 1 1 1 3 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 2 0 0 2 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. CIV. DE FOLGA 0 0 0 0 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 1 0 0 1 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 3 0 21 24 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 6.283 4.332 12.692 23.307 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.510 3.640 11.632 21.782 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 2.840 1.257 6.901 10.998 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 666 339 1.125 2.130 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 476 679 1.634 2.789 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 51 91 382 524 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 2.687 1.566 4.466 8.719 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 53 43 17 113 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. MIL. DE FOLGA 17 7 1 25 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 23 11 39 73 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. MIL. DE FOLGA 16 7 9 32 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 5 0 4 9 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 39 13 33 85 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 916 621 798 2.335 

HOMICÍDIO CULPOSO 216 176 854 1.246 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 599 456 1.110 2.165 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 8.336 7.043 29.471 44.850 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 7.024 4.933 21.684 33.641 

LATROCÍNIO 21 20 56 97 

ESTUPRO 310 246 396 952 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 21 4 8 33 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 908 419 2.236 3.563 

IX 

ROUBO - OUTROS 32.849 10.666 18.101 61.616 
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ROUBO DE VEÍCULO 10.731 5.007 3.500 19.238 

FURTO - OUTROS 37.677 18.148 82.294 138.119 

 

FURTO DE VEÍCULO 13.225 5.131 9.198 27.554 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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3º Trimestre de 2004 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

DELITOS CONTRA PESSOA 29.676 23.091 97.687 150.454 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 109.011 46.758 137.503 293.272 

DELITOS CONTRA COSTUMES 813 638 2.201 3.652 

ENTORPECENTES 1.354 629 5.437 7.420 

OUTROS CRIMINAIS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 7.336 4.982 31.608 43.926 

I 

TOTAL DE DELITOS 148.190 76.098 274.436 498.724 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 176.377 98.364 331.121 605.862 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 7.905 7.718 57.131 72.754 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 285 121 2.892 3.298 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 25.177 14.070 40.642 79.889 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 4 2 1 7 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. CIV. DE FOLGA 1 1 2 4 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 1 2 3 6 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. CIV. DE FOLGA 0 0 0 0 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 0 0 0 0 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 3 1 9 13 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PRISÕES EFETUADAS 5.805 4.056 11.552 21.413 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.441 3.672 10.978 21.091 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 2.603 960 4.964 8.527 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 628 325 1.020 1.973 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 395 615 1.477 2.487 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 33 75 288 396 

VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 2.672 1.582 3.935 8.189 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 80 41 29 150 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. MIL. DE FOLGA 14 6 1 21 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.MIL. EM SERVIÇO 46 14 39 99 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. MIL. DE FOLGA 17 9 10 36 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 0 0 4 4 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 43 16 65 124 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO 

HOMICÍDIO DOLOSO 817 577 849 2.243 

HOMICÍDIO CULPOSO 224 184 867 1.275 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 602 464 1.226 2.292 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 9.024 7.275 31.349 47.648 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 7.103 5.181 23.141 35.425 

LATROCÍNIO 54 17 65 136 

ESTUPRO 317 219 446 982 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 22 3 3 28 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 863 406 2.299 3.568 

IX 

ROUBO - OUTROS 30.064 10.545 17.136 57.745 
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ROUBO DE VEÍCULO 10.936 5.156 3.560 19.652 

FURTO - OUTROS 38.997 18.804 81.714 139.515 

 

FURTO DE VEÍCULO 13.597 5.288 9.748 28.633 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 
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4º Trimestre de 2004 
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO (6) 

DELITOS CONTRA PESSOA 30.819 23.902 102.067 156.788 

DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 105.555 45.919 139.728 291.202 

DELITOS CONTRA COSTUMES 853 690 2.225 3.768 

ENTORPECENTES 1.273 619 5.341 7.233 

CONTRAVENCIONAIS 2.102 2.007 17.126 21.235 

OUTROS CRIMINAIS (NÃO INCLUI CONTRAVENÇÕES) 5.053 3.198 14.677 22.928 

TOT. DE CRIM. VIOLENT. (HOM. DOL., ROUBO, LAT., 145.655 76.335 281.164 503.154 

ESTUP., EXTORS)     

TOTAL DE DELITOS 40.038 16.127 21.621 77.786 

I 

NÃO CRIMINAIS 48.232 25.505 87.576 161.313 

ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO (6) 

TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 172.402 98.783 339.470 610.655 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 8.304 7.312 61.147 76.763 

TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 348 174 2.921 3.443 
II 

TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 24.672 14.516 42.485 81.673 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO (6) 

PESSOAS MORTAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 3 1 4 8 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. CIV. DE FOLGA 1 1 0 2 

PESSOAS FERIDAS EM CONF.POL.CIV. EM SERVIÇO 2 1 4 7 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. CIV. DE FOLGA 0 4 0 4 

V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 0 0 0 0 

VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 5 0 18 23 

ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO (6) 

PRISÕES EFETUADAS 5.407 4.023 11.883 21.313 

(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)         

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.383 3.760 11.337 21.480 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 2.170 976 5.539 8.685 

Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 722 280 1.032 2.034 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 388 565 1.441 2.394 

VII 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 70 39 311 420 

VIII Nº DE REVISTAS PESSOAIS / IDENTIFICAÇÃO 530.183 125.115 880.407 1.535.705 

IX ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 2.863 1.554 4.307 8.724 

X Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS 9.529 4.622 6.559 20.710 

ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. 
(4) 

CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO (6) 

PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. EM SERVIÇO 70 56 15 141 
III 

PESSOAS MORTAS POR POL. MIL. DE FOLGA 2 3 3 8 

PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. EM SERVIÇO 37 18 47 102 
IV 

PESSOAS FERIDAS POR POL. MIL. DE FOLGA 5 4 5 14 

V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 0 0 8 8 

VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 69 16 37 122 

ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO (6) 

HOMICÍDIO DOLOSO 767 545 767 2.079 

Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO 803 571 791 2.165 

HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 182 206 804 1.192 

XI 

HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS 29 9 42 80 
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TENTATIVA DE HOMICÍDIO 582 439 1.109 2.130 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 9.866 7.882 33.246 50.994 

LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACID. DE TRÂNSITO 6.953 4.951 22.593 34.497 

LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS 400 286 775 1.461 

LATROCÍNIO 24 25 59 108 

Nº DE VÍTIMAS DE LATROCÍNIO 24 27 60 111 

ESTUPRO 339 244 432 1.015 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 18 6 5 29 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 767 419 2.382 3.568 

ROUBO - OUTROS 28.112 9.844 16.496 54.452 

ROUBO DE VEÍCULO 10.109 5.207 3.679 18.995 

ROUBO A BANCO 17 9 12 38 

ROUBO DE CARGA 652 247 171 1.070 

FURTO - OUTROS 39.371 18.740 83.406 141.517 

 

FURTO DE VEÍCULO 12.223 5.054 9.678 26.955 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR 

(1) Exclui a Capital. 

(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência 
anterior. 

(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil. 

(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar. 

(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-seqüestro. 

(6) Os dados contêm registros das unidades especializadas. 

 
 

 

 


