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CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO DIREITO PENAL E PROCESSUAL
CONTROL OF CONVENTIONALITY IN CRIMINAL AND PROCEDURAL LAW
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN DERECHO PENAL Y PROCESAL

Francisco Rogério Gomes da Silva
rogeriogomez123@hotmail.com
SILVA, Francisco Rogério Gomes da. Controle de convencionalidade no direito penal e processual.
Revista International Integralize Scientific. Ed.05, n.1, p. 08-17, Novembro/2021. ISSN/2675-5203

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade, analisar como se dá o controle de convencionalidade no âmbito penal e
processual uma vez que, as mudanças impostas ao direito processual constitucional inclui o controle da
internacionalização do direito e do diálogo jurisdicional, com diretrizes para a proteção e efetivação dos direitos
humanos básicos em toda a sua amplitude. Isso porque o controle de convencionalidade é feito basicamente de
forma descentralizada, portanto, um réu pode indeferir sua condenação com base nessa defesa, enquanto a outra
parte não. Sabe-se que, no cenário jurídico nacional, o controle da convencionalidade vem ganhando visibilidade,
o que por sua vez tem trazido mais relevância para o assunto, já que o mesmo não oferece toda a gestão necessária
para uma análise aprofundada do sistema jurídico. OBJETIVOS: apontar qual o uso de controle convencional
aplicável ao sistema penal brasileiro, anunciando a falta de uso de suas instituições e, portanto, as desvantagens
desse procedimento exigem preceitos tão importantes para a situação jurídica vigente. HIPÓTESE: uma vez que
o direito internacional está em constante mudança, todos os soberanos mudaram a relação jurídica entre eles. Dessa
forma, os sistemas jurídicos de todos os países darão início a uma nova direção e aceitarão os tratados e controles
internacionais relacionados às suas próprias leis. O Brasil emergiu recentemente em uma nova direção, a saber, o
controle das convenções jurídicas. JUSTIFICATIVA: Sendo assim, se faz necessário entender as jurisprudências,
leis, tratados, sentenças acerca do assunto para comprovação pela aceitabilidade sobre o fato os tratados
internacionais interferirem resultando no controle dos sistemas tradicionais aplicáveis ao sistema jurídico
brasileiro. Por isso, o primeiro capítulo retrata a concretização do direito penal e processual sob o controle de
convencionalidade das leis apontando. E o segundo capítulo mostra a validade de normas constitucionais entre as
leis nacionais e internacionais para a compreensão da convencionalidade do direito penal e processual.
METODOLOGIA: A abordagem será feita de forma qualitativa sobre análise em artigos científicos recentes cuja
realização será dentro das normas da ABNT.
Palavras Chaves: Controle de Convencionalidade; Direito Penal e Processual; Ordenamento jurídico;
Constitucionalidade.

ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze how conventionality control takes place in the criminal and procedural
sphere, since the changes imposed to constitutional procedural law include the control of the internationalization
of law and jurisdictional dialogue, with guidelines for the protection and enforcement of basic human rights in all
their breadth. This is because the control of conventionality is basically done in a decentralized way, therefore, a
defendant can dismiss his conviction based on this defense, while the other party cannot. It is known that, in the
national legal scenario, the control of conventionality has been gaining visibility, which in turn has brought more
relevance to the subject, since it does not offer all the necessary management for an in-depth analysis of the legal
system. OBJECTIVES: to point out the use of conventional control applicable to the Brazilian penal system,
announcing the lack of use of its institutions and, therefore, the disadvantages of this procedure require precepts
so important for the current legal situation. HYPOTHESIS: since international law is constantly changing, all
sovereigns have changed the legal relationship between them. In this way, the legal systems of all countries will
initiate a new direction and accept international treaties and controls related to their own laws. Brazil has recently
emerged in a new direction, namely, the control of legal conventions. BACKGROUND: Therefore, it is necessary
to understand the jurisprudence, laws, treaties, judgments on the subject to prove the acceptability of the fact that
international treaties interfere, resulting in the control of traditional systems applicable to the Brazilian legal
system. For this reason, the first chapter portrays the implementation of criminal and procedural law under the
control of the conventionality of the laws pointing. And the second chapter shows the validity of constitutional
rules between national and international laws for understanding the conventionality of criminal and procedural
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law. METHODOLOGY: The approach will be made in a qualitative way of analysis in recent scientific articles
whose realization will be within the norms of ABNT.
Key words: Conventionality Control; Criminal and Procedural Law; Legal order; Constitutionality.

INTRODUÇÃO
A essência desta questão tem um efeito decisivo sobre o julgamento da jurisdição do
Estado no sistema punitivo. Desde então, estudos nas mais amplas áreas do conhecimento têm
questionado o papel do controle de convencionalidade no direito penal e processual. Um ramo
do conhecimento jurídico que ajuda a reprimir a violência. Dentre os diversos pontos que foram
discutidos, esse merece destaque e serve de base para as discussões que se pretendem apresentar
ao longo dessa pesquisa.
Desta forma, o assunto será estudado através de um conjunto coerente, jurisprudência,
legislação, tratados, sentenças e artigos científicos para provar que aceitabilidade sobre o fato
de os tratados internacionais interferirem, resultando na aplicação do controle de
convencionalidade ao contexto de normas já existentes no âmbito jurídico brasileiro, sob direito
penal e processual uma vez que, as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº
45/2004, especialmente no que diz respeito à hierarquia dos tratados de direitos humanos.
Dessa forma, a fim de buscar aprimorar os argumentos discutidos se faz necessário
conceituar a concretização do direito penal e processual sob o controle de convencionalidade
das leis uma vez que esse controle de convencionalidade só ganhou destaque após o julgamento
do caso “Almonacid Arellano contra o Governo do Chile ocorrido no Tribunal de Justiça pela
Corte Interamericana, em 26 de setembro de 2006”.
Para alcance do resultado almejado, no segundo capítulo, é necessário conceituar a
validade das normas constitucionais e internacionais já que o nosso corpo jurídico apresenta
uma constituição líder com aplicabilidade normativa e adequada, onde as aspirações dos países
constituintes originais não foram concretizadas e os poderes (executivo, legislativo e judiciário)
insistem em esquecer alguns princípios constitucionais básicos para o desempenho de funções.
O estado muitas vezes recorre ao direito penal de forma ilegal como instrumento capaz
de omitir documentos que implementam ordens constitucionais responsáveis por estabelecer
igualdade, minorando a visível disparidade entre os níveis sociais.
Portanto, na busca de aprimorar a tese discutida, foi feito uma breve apresentação do
conceito de direito penal e processual, viabilizando o tema dentro da posição atual do Tribunal
Penal Internacional, que até agora decidiu sobre ordenamentos jurídicos sendo aceito no cenário
mundial.
Por fim, na parte conclusiva, é realizada uma análise dos pontos importantes levantados
ao longo do trabalho, agrupando as principais ideias e discutindo os resultados obtidos.
A metodologia utilizada no presente artigo é de caráter empírico, baseada na análise de
casos, além de pesquisas bibliográficas dentro do comparativo da dogmática jurídica nacional
cuja premissa é promover o entendimento do assunto uma vez que nossa constituição é
fundamentalmente uma constituição individualista, na qual o Estado é responsável por deter
distorções, prevenir abusos, advogar pelo povo, dando-lhe liberdade de agir livremente e
respeitando as condições institucionais da vida privada e pública.
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CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL E PENAL SOB O CONTROLE DE
CONVENCIONALIDADE DAS LEIS
A divisão entre direito processual e direito penal, permite dois agrupamentos de regras
diferentes onde ajuda a entender os objetivos e a natureza dos dois campos, principalmente,
aquelas que se vinculam ao direito processual. No âmbito da busca da estabilidade social e da
resolução de conflitos, a jurisdição só pode ser realizada na medida em que possa trazer
respostas para as questões levantadas. No direito processual, como em todo o campo do direito,
os princípios orientadores estão definidos na Constituição, onde determina as condições a que
deve obedecer na formulação das regras de infraestrutura e na aplicação das leis processuais,
sob a pena de violação da própria Constituição.
Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir
uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a
um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido,
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de
seus valores fundamentais. (BANDEIRA DE MELLO, 1992 p.230231)

No direito processual, esses princípios são considerados normas jurídicas qualificadas,
em torno das quais se localizam as mesmas de grau inferior. Os princípios contidos na
Constituição Federal existem em todos os procedimentos judiciais, devendo ser obedecidos
tanto pelas partes, quanto aos demais participantes da relação jurídica processual. Subentendese que, o princípio passa a ser a fonte, que é o ponto de partida que devemos seguir ao longo do
percurso, ao mesmo tempo, que é também, o fim a ser atingido. Portanto, todo o sistema jurídico
deve estar de acordo com as normas legislativas, pois somente elas podem permitir que o
próprio sistema jurídico seja mantido e desenvolvido.
“No âmbito Jurídico normas elementares ou requisitos primordiais instituídos com
base, como alicerce de alguma coisa, revelando o conjunto de regras ou preceitos que se fixaram
para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, traçando a conduta a ser tida em qualquer
operação jurídica.” (SILVA, 2009 p. 447).
Nos países democráticos de direito, as características dos métodos convencionais de
controle vêm se ampliando, por isso buscam controlar esse método, nos países que são
signatários de tratados externos como o caso do Brasil, que já faz parte dos principais tribunais
internacionais e respeita suas tratativas existentes e tem sido apreciados e aderidos.
Não há dúvida de que tal ramo do direito está relacionado com um conjunto de
procedimentos constantes da Constituição que constituem o direito processual, podendo,
portanto, ser tratados de forma equitativa como os indivíduos e as instituições coletivas
garantindo a ordem constitucional.
Dentro desse cenário, desponta uma forma jurídico processual que
consubstancia uma serie de garantias processuais constitucionais que dão
corpo a um conjunto de direitos e garantias processuais do cidadão. Essa
nova conjuntura, vem marcada em diversos textos constitucionais por
uma carga principiologia protetora do individuo e da sociedade em
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processo, solidificando um processualismo que extrapola os limites da
processualística clássica moderna e permite o alvorecer de um direito
processual renovado pelas experiências democráticas constitucionais
contemporâneas (SALDANHA, 2010, p.60).

Desse modo, o direito processual constitucional deve figurar como a mais pura e sólida
materialização da consciência jurídica universal no plano de ação que visa à proteção e
concretização de direitos. O direito processual adquire claramente uma nova pretensão:
primeiro lhe confere estatuto constitucional, para depois se assegurar de que participa
efetivamente no campo jurídico que lhe confere territórios e cidadania.
A titularidade do direito de penar por parte do Estado surge no
momento em que se suprime a vingança privada e se implantam os
critérios de justiça. O estado como ente jurídico e político chama para
si o direito e também o dever de proteger a comunidade e inclusive o
próprio delinquente. À medida que o Estado se fortalece consciente dos
perigos que encerra a autodefesa, assumirá o monopólio da justiça,
produzindo-se não só a revisão da natureza contratual do processo,
senão também a proibição expressa para os indivíduos de tomarem a
justiça por suas próprias mãos. A relação entre o processo e a pena
responde as categorias de fim e de meio. Assim nasce o processo penal
(LOPES, 2007, p.04).

Já no controle do Direito penal, do ponto de vista substancial, a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos garante que os direitos
civis e políticos sejam listados, Inspirado no "Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos".
Além da necessária constitucionalização dos processos penais, foram feitos os ajustes
necessários nos procedimentos para se adequar aos tratados e convenções internacionais de
direitos humanos ratificados pelo Brasil.
Nesse sentido, as teorias e jurisprudências do STF e do STJ reconhecem a possibilidade
do chamado controle de convencionalidade.
Com efeito, o processo penal deve ser lido à luz
da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos e
não ao contrário. Os dispositivos do Código de Processo Penal é que
devem ser objeto de uma releitura mais afinada aos postulados
democráticos e garantistas na nossa atual Carta, sem que os direitos
fundamentais nela insculpidos sejam interpretados de forma restritiva
para se encaixar nos limites autoritários do Código de Processo
Penal de 1941, (LOPES, 2016.)

A doutrina processual penal ressalta uma característica de instrumentalidade do
processo. O objetivo desse processo é tornar o direito penal uma realidade. Além disso, o
processo penal tem uma finalidade intermediária, ou seja, a paz social, que também é o
denominador comum do direito penal. Não há dúvida de que o próprio direito processual penal
não é o objetivo final, mas sim o meio de fazer desse procedimento um meio para atingir um
objetivo pré-existente, que é a implementação do direito material.
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O processo penal é um instrumento indispensável para a aplicação do direito penal em
cada caso concreto. Não há como prever a aplicação do direito penal sem procedimentos
processuais. É por isso que o mesmo não é um fim em si mesmo, mas um meio para fazer
cumprir o direito substancial violado pela prática criminal.
Com relação ao Tribunal Penal Internacional, sua eficácia no seio de cada País e sua
soberania fez com que o país conseguisse a adesão do seu tratado. E em relação do Tribunal
com as Nações Unidas serão estabelecidas por meio de um acordo, que será aprovado pela
Assembleia dos Estados Partes neste Estatuto e, em seguida, concluído pelo Presidente do
Tribunal em seu nome.
Nesse contexto, pode-se dizer que o Tribunal Penal Internacional abrange todos os
sistemas jurídicos existentes, tanto no que se refere às denúncias internas, quanto às suas
possibilidades de direito no âmbito internacional, ou seja, sua regulamentação recai em toda
soberania como um pulso forte de controle. E punição para aqueles que vivem marginalizados
dos costumes e leis de todos os sistemas jurídicos.
Nesse sentido, o Direito Penal Internacional está consagrado em tratados internacionais
que, ao incorporarem todos ao ordenamento jurídico interno, passam a ser legislação
vinculativa, criando assim novas diretrizes sem que esse nasça do bojo dos representantes do
povo.
Pode-se observar no artigo 5º, do Estatuto de Roma que: “A competência do Tribunal
restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto.
Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes:
O crime de genocídio; Crimes contra a humanidade; Crimes de guerra; O crime de agressão”.
(DECRETO Nº 4.388, DE 25 DE SETEMBRO DE 2002).
Portanto, a convencionalidade não só tem uma relação simples em nosso ordenamento
jurídico, mas também divulga os preceitos de sua aplicabilidade em todo o corpo dos
magistrados, dotando-os de novos instrumentos de uso e aplicação do ordenamento jurídico.
Tal preceito recente na perspectiva do controle de convencionalidade.
Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “é o conjunto de normas jurídicas voltadas
à fixação dos limites do poder punitivo do Estado, instituindo infrações penais e as sanções
correspondentes, bem como regras atinentes à sua aplicação”.
Sendo a finalidade do Direito Penal a proteção dos bens
essenciais a o convívio em sociedade, deverá o legislador fazer a sua
seleção. Embora esse critério de escolha de bens fundamentais não
seja completamente seguro, pois que nele há forte conotação
subjetiva, natural da pessoa humana encarregada de levar a efeito tal
seleção, podemos afirmar que a primeira fonte de pesquisa encontrase na Constituição. (GRECO, 2015 p.33)

Combatido por dois sistemas existentes para controlar a convencionalidade onde um
sistema distribuído em que um juiz pode conhecer uma inconstitucionalidade no contexto de
um determinado caso, independente de provocação ou sistema concentrado em que o Supremo
Tribunal Federal saberá diretamente da inconstitucionalidade se provada nos termos do art. 102
e 103 da Constituição Federal, com o ajuizamento de uma ação Direta de Inconstitucionalidade
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(ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) ou Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF).
Por fim, observou-se que a regularidade pode ser mais que um norte e sim uma
ferramenta de organização jurídica externa integrada ao nosso sistema jurídico interno, ou seja,
como normas jurídicas de um país democrático regido por lei.
O debate da Suprema Corte sobre o controle de convencionalidade no Supremo
Tribunal Federal começa com divergência entre o conteúdo da Constituição e o Pacto de San
José da Costa Rica (Convenção dos Estados Unidos sobre Direitos Humanos), prisão civil por
dívidas.
O ordenamento jurídico permite prisão por dívidas por infidelidade e devedores de
manutenção. Por outro lado, tais medidas coercitivas são recuperadas. Surge assim, uma
discordância entre as normas do direito interno e o direito internacional.
Os tratados ou convenções de direitos humanos que o Brasil ratificou sem seguir os
procedimentos equivalentes à inclusão de emendas constitucionais só podem ser controlados de
forma descentralizada, talvez pelo fato de tais normas internacionais terem entrado na ordem
nacional as normas com caráter constitucional, de acordo com o “Art. 5º, § 2º da Constituição
Federal. Um tratado ou convenção sobre direitos humanos que seja incorporado ao direito
brasileiro de acordo com o artigo 3º do artigo em análise corresponde aos procedimentos
prescritos pela ratificação da emenda constitucional, portanto é equivalente a regularidade do
controle de convencionalidade podendo ser centralizados, ou seja, implementados por qualquer
juiz ou tribunal (controle difuso) ou pelo Supremo Tribunal Federal com base na ação de
controle abstrata proposta pelos legitimados constitucionais.

A VALIDADE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS ENTRE AS LEIS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
Entendimento diverso, mesmo em que seja em favor de uma
hierarquia supralegal dos tratados (posição hoje adotada pelo Supremo
Tribunal Federal na matéria!), ainda que tenha representado um
considerável avanço em relação ao entendimento antes prevalente (que
consagrava a paridade entre lei ordinária e tratado) segue relegando os
direitos humanos consagrados nos tratados internacionais a uma posição
secundária em face dos direitos fundamentais da Constituição, sendo,
de tal sorte, no mínimo questionável, visto que o STF, como bem
apontado também por Valerio Mazzuoli, acabou (em matéria de tratados
de direitos humanos) criando uma “duplicidade de regimes jurídicos.
(SARLET, 2015 p.85)

Considerando o consenso global de que o comportamento bárbaro experimentado
durante a Segunda Guerra Mundial não pode ser repetido, um dos maiores objetivos legais
jurídicos pela comunidade internacional é realizar a universalização dos direitos humanos. Na
verdade, a Carta das Nações Unidas lançou as bases para o estabelecimento dessa instituição
em 1945, culminando na realização dos direitos humanos universais, incluindo outras
instituições, como a Corte Internacional de Justiça. Dessa forma, o documento visa eliminar o
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argumento de que os direitos humanos só podem ser garantidos se continuarem expressamente
no ordenamento interno ou competência interna.
“É nesse cenário que se desenha o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como
paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea”. (PIOVESAN E
IKAWA, 2005, p.50).
Em termos de validade, será verificada a integralidade dos fatos jurídicos, ou seja, se
os fatos jurídicos não apresentam vícios inválidos. A análise da validade ou nulidade das ações
judiciais garante a integridade do ordenamento jurídico, que pode ser assegurada rejeitando
ações judiciais que violem as regras do sistema.
A aplicabilidade dos tratados internacionais tornou-se uma parte visível da realidade
dos sistemas jurídicos dos signatários e dos países aderentes. Nessas aplicações, pode-se
enfatizar que têm grande impacto nas decisões do STF diretamente relacionadas ao STF.
O controle de convencionalidade no Supremo Tribunal
Federal iniciou a partir da divergência existente entre o conteúdo da
Constituição e o Pacto de San José da Costa Rica (Convenção
Americana sobre Direitos Humanos), no que se refere à prisão civil
por dívida. Nosso ordenamento jurídico permitia a prisão por dívida
nos casos de infidelidade depositária e do devedor de alimentos. Por
outro lado, o Pacto proíbe a prática desse tipo de coerção no caso do
depositário infiel. Surge assim, uma divergência entre normas do
direito interno e do direito internacional. (STARCK, 2016 p.15)

Os tratados internacionais têm prioridade hierárquica sobre as normas de estrutura
infraconstitucional seja pela superioridade constitucional dos tratados de direitos humanos ou
como nos tratados comuns onde concluir-se que a produção normativa do Brasil, não deve se
basear apenas em restrições formais, senão em dois limites verticais que são a Constituição e
os tratados de direitos humanos propostos em nível constitucional e os tratados internacionais
comuns de estatura supralegal.
A afirmação do direito internacional como direito do próprio
país e o reconhecimento de alguns dos seus princípios ou regras como
medida de justiça, vinculativa da própria ordem jurídica interna. Neste
sentido se fala de amizade para com o direito internacional, conducente,
em último termo, à ideia de Estado internacionalmente limitado. A
consideração de alguns princípios e regras de direito internacional como
medidas de justiça justifica também o apelo ao princípio da interpretação
em conformidade com os direitos do homem. (CANOTILHO, 2003, p.
369).

O processo comum de incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento
jurídico brasileiro segue a seguinte ordem: após a fase de negociação, o Presidente da República
submete o acordo ao Congresso para aprovação, que será conduzido pelo governo brasileiro de
acordo com procedimentos de direito consuetudinário, e, se aprovado, seria submetido ao
Senado para apreciação por maioria simples, e quando aprovado pelo Senado, o presidente da
agência formulará um decreto legislativo permitindo ao Presidente da República aprovar o
acordo em nível internacional.
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Vale ressaltar, que o decreto não tem força obrigatória para o presidente, e a força fica
a critério do chefe do Executivo.
O tratado internacional será comparável a uma lei complementar com direitos e
garantias básicas, cf. a inteligência do art. 5º, §2º da Constituição Federal, ou seja, ainda que a
jurisdição do tratado não seja expressamente mencionada de que a competência do tratado seja
a mesma da lei complementar Constituição no seguinte âmbito: tem a capacidade para cumprir
a lei Maior de direitos e garantias implícitas, gerada pelo sistema de princípios.
Questões maiores surgem em relação ao conflito entre tratados
e normas internas. Por ser matéria de Direito Internacional regulada
pelo Direito Interno, há grande divergência entre o entendimento da
comunidade internacional, que defende a supremacia da norma
internacional, e as ordens jurídicas internas, que veem superioridade da
norma interna. (ACCIOLY, SILVA, p.36)

Os tratados internacionais revelam, portanto, sua importância do ponto de vista da
orientação e base jurídica.
Se seguido o rito previsto para as emendas constitucionais, as
convenções internacionais sobre direitos humanos terão eficácia
constitucional formal. Sendo assim, serão parte intrínseca da
Constituição, impassíveis de emenda, caracterizando-se como cláusulas
pétreas. E, sendo imutáveis as regras firmadas em tratados sobre direitos
humanos, o Estado não poderá denunciá-las unilateralmente, sob pena de
retirar, de seu próprio arcabouço jurídico, cláusula pétrea, impossível
conforme art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal, muito embora em
doutrina ainda não se solidifique essa posição (ACCIOLY; SILVA;
CASELLA, 2009, p. 222).

Considerando que a dignidade humana é a República Federativa do Brasil conforme o
art. 1º, § 3º da Constituição e Tratados de direitos humanos, os interesses legais protegidos são
os mesmos, sob diferentes métodos. O objetivo último da proteção constitucional é a dignidade
humana, que é o valor garantido pelos documentos internacionais que envolvem os direitos
humanos. Por outro lado, esse é o objetivo perseguido pelas Nações Unidas por meio de seus
principais documentos desde sua criação, ou seja, a "proteção dos direitos humanos", onde foi
internacionalizado e ultrapassou o âmbito da legislação nacional.
No Brasil, na ordem constitucional introduzida em 1988, é competência privativa do
presidente da República, enquanto chefe do Poder Executivo, manter relações com Estados
estrangeiros e celebrar tratados, convenções e atos internacionais, conforme art. 84, VII e VIII.
Ato contínuo, o inciso I do art. 49 da Constituição pátria determina que cabe exclusivamente
ao Congresso Nacional “resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. (BOLETIM
CIENTÍFICO ESMPU, Brasília, a. 12 – n. 40, p. 221-243 – jan./jun. 2013, p. 225).
Com essa proposta de interpretação, evita-se a aplicação do
novo dispositivo de maneira anacrônica, restringindo direitos humanos.
Afinal, como diz Piovesan (2009, p. 348), de nada adiantaria a Emenda

16
Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

n. 45 ter acrescentado o § 3º ao importantíssimo art. 5º da Constituição
com a intenção de criar dois universos jurídicos diversos para o mesmo
tema. Dessa maneira, não faz sentido existirem normas oriundas de
tratados internacionais sobre direitos humanos, muitas vezes com o
mesmo teor (e.g., uma convenção universal e outra, regional, sobre o
mesmo tema), em categorias jurídicas distintas, com peso hierárquico
diferenciado, sob pena de inconstitucionalidade do novo dispositivo.
(Emenda pelo STF, veja-se o julgamento da Adin n. 1.946/DF – Pleno
– Medida liminar – rel. min. Sydney Sanches. Informativo STF, n. 241)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, os departamentos legislativo e administrativo compartilham a autoridade
para incorporar ou finalmente pactuar tratados internacionais. Cada departamento realiza ações
específicas de acordo com as disposições expressas da Constituição de 1988 e aceita a
ratificação e promulgação em três etapas distintas: Celebração, referendo ou aprovação e
promulgação.
Para legitimar o devido processo penal, ou seja, para garantir a proteção dos direitos
humanos, e torná-lo aplicável aos princípios básicos, o processo penal precisa superar a cultura
de investigação que ainda hoje existe e se adapta à constituição.
Nesse sentido, a tradição não apenas tem uma relação simples em nosso ordenamento
jurídico, mas também abre preceitos para sua aplicabilidade. As opiniões de todo corpo de
magistrados, fornecem-lhes novos instrumentos de utilização e aplicação de sistemas jurídicos
que respeitem a constitucionalidade da lei, como as mais recentes visões face ao controle de
convencionalidade.
Nesse processo, deve-se assegurar que o país controle abertamente a convencionalidade
das leis, ou seja, conciliar seu poder penal e processual com o Tribunal Penal Internacional,
onde não haja ingerência na soberania do Estado, mas sim na jurisdição de leis e acordos
internacionais.
Por fim, a eficácia dos processos do Tribunal Penal Internacional depende da
cooperação das nações em desenvolvimento na aceitação e internalização das decisões na
ordem nacional. Para ser eficaz, de modo que a sanção aplicada por um tribunal internacional
ultrapasse o âmbito da sentença e seja executada de acordo com a soberania de cada país
participante.
Portanto, para que um tratado internacional entre em vigor, deve-se obter sua
implementação adequada de acordo com a legislação nacional de cada Estado-membro.
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RESUMO
O presente artigo visa determinar por que o legislador prevê punições para certos fatos e não para outros. É um
conceito aberto que pode orientar o legislador na determinação de quais ações infringiram bens protegidos por lei
e quais ações devem ser punidas referentes a crimes contra a administração pública. Quando viola-se os princípios
do governo e da ética administrativa que regem a administração pública, é caracterizada má conduta administrativa.
Atos ilegais realizados dentro do seguinte escopo, pode corresponder a um ato administrativo omissivo ou um ato
comissivo. A Lei Federal nº 8.429/92 regulamenta a improbidade administrativa. Objetivos: proporcionar
reflexão teórica e jurisprudência e principais pontos de improbidade administrativa apontando os aspectos
existentes considerados crimes de violação à Administração pública, de acordo com o Código Penal Brasileiro
(artigos 312 a 327). Justificativa: A administração pública como pessoa jurídica não está imune a diversos danos,
alguns dos quais merecem sanções penais, no entanto, dado o caráter histórico e contingente das atividades
desenvolvidas no âmbito da administração pública ligando às funções inerentes ao interesse público e às suas
excessivas capacidades, fazendo com que permita a prática de crimes específicos envolvendo múltiplos bens
jurídicos tutelados. Metodologia: A abordagem será feita de forma qualitativa sob artigos científicos realizados
dentro das normas da ABNT.
Palavras Chaves: Direito Penal; Administração Pública; Crimes Contra Administração Pública.

ABSTRACT
This article aims to determine why the legislature provides for punishments for certain facts and not for others. It
is an open concept that can guide the legislator in determining which actions will infringe assets protected by law
and which actions should be punished for crimes against public administration. When the principles of government
and administrative ethics that govern public administration are violated, administrative misconduct is
characterized. Illegal acts carried out within the following scope, may correspond to an omissive administrative
act or a commissive act. Federal Law No. 8,429 / 92 regulates administrative improbity. Objectives: to provide
theoretical reflection and Jurisprudence and main points of administrative improbity pointing out the existing
aspects considered crimes of violation of Public administration, according to the Brazilian Penal Code (articles
312 to 327). Justification: The public administration as a legal entity is not immune to several damages, some of
which deserve criminal sanctions, however, given the historical and contingent nature of the activities carried out
within the scope of public administration, linking the functions inherent to the public interest and its excessive
capabilities, making it possible to commit specific crimes involving multiple protected legal assets. Methodology:
The approach will be made in a qualitative way under scientific articles carried out within the ABNT norms.
Key words: Criminal Law; Public administration; Crimes Against Public Administration.

INTRODUÇÃO
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As noções do Código Penal (CP) estudam mais precisamente o conceito introdutório
de crimes contra a administração pública no Título XI. Comecemos pelos principais crimes que
afetam o governo como um todo. Em primeiro lugar, é importante destacar que o artigo da
Comissão Nacional de Justiça (CNJ) introduziu resumidamente os conceitos de "corrupção" e
"administração indevida". Mas para isso, se faz necessário ressaltar de forma sucinta o conceito
de crime em seguida
Por razões de política criminal, o Brasil adotou o princípio da insignificância, ou seja,
as infrações penais cujos resultados são triviais e não podem causar danos significativos são
consideradas crimes e, portanto, excluídas do âmbito do direito penal, porque esta é a última
parte da lei, que trata dos crimes verdadeiramente nocivos e graves.
Em relação aos crimes contra a administração pública, embora os princípios acima
tendam a ser inaplicáveis, tendo em vista os conflitos de princípio entre a insignificância e os
pressupostos da ética administrativa, ainda existem diferenças entre a teoria e a jurisprudência,
e os juízes precisam de analisar e medir isso. situação específica. O Supremo Tribunal Federal
(STF) e o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) enfrentaram inúmeros processos e seus membros
não chegaram a um consenso sobre a inaplicabilidade do princípio da tela, o que resultou em
divergências de decisão e abriu espaço para o debate sobre o assunto.
Além de certos princípios colocados pela constituição são extraídos principalmente do
conteúdo do Artigo 37. Os dispositivos constitucionais refletem uma dedicação à administração
pública menos inerente, e são mais voltados para os interesses sociais baseiam-se no conceito
nacional geral.
A improbidade administrativa foi tratada de forma diferente com a promulgação da
Constituição de 1988, pois foi explicitamente incluída no capítulo sobre administração pública.
Além disso, não se pode negar que a CF / 88 tenta comprovar a conduta de pessoas engajadas
em atividades públicas, em virtude da possibilidade de responsabilização prevista em lei,
qualquer cidadão pode exigir a anulação de atos administrativos que violem a moralidade por
meio de ações universais previstas em lei e sanções para impedir o comportamento desonesto.
Tendo em vista os fatos típicos confirmados no Código Penal, no campo do direito penal.
CONCEITUAÇÃO DE CRIME
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar aos leitores o conceito de crime ideal
no sistema jurídico atual do Brasil. Antes de falar sobre o crime, deve-se entender que tais
crimes existem em modelos dicotômicos e tricotômicos. O que os diferencia fundamentalmente
é o fato de ser o crime sinônimo, ou não, de delito.
Segundo o Doutrinador Guilherme Nucci, “o crime é conceituado a partir de três
aspectos: material, formal e mista”. (NUCCI, 2012 p.166).
No Brasil, as infrações penais são de gênero, que podem ser divididas em crime ou
delito e crime - contravenção penal ou delito liliputiano. Conclui-se que o rótulo de determinado
crime ou crime de ato humano depende do valor que lhe é atribuído pelo legislador: o ato mais
grave deve ser marcado como crime; os produtos menos nocivos, como as infrações penais.
Essa visão é uma escolha política que muda de acordo com os momentos históricos e sociais
em que o país está inserido.
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Em países que usam o sistema tricotômico, especialmente na França, o crime é
considerado um crime moderado, algo entre uma contravenção.
CONCEITO CRIMINAL SOB A VISÃO MATERIAL
Nessa área os bens jurídicos criminais são bens essenciais na vida coletiva / social. Os
crimes materiais só podem ser materiais quando produzem resultados naturalistas, como a
morte (homicídio).
“O conceito material de crime é prévio ao Código Penal e fornece ao legislador um
critério político-criminal sobre o que o Direito Penal deve punir e o que deve deixar impune”
(ROXIN, p.39)
CRIME FORMAL
Sobre o crime formal o art. 147 é claro quando afirma que ameaçar alguém com
palavras, gestos ou qualquer outro meio simbólico, a fim de lhe causar danos espúrios e graves
resultará em pena de um a seis meses ou multa. Por outro lado, mesmo que um crime formal
seja possível, ele não precisa fornecer um resultado para ser consumado.
TEORIA MISTA - TEORIA TRÍPLICE
Para o direito penal brasileiro contemporâneo, a pena tem três finalidades: retribuição,
prevenção e ressocialização. Para a teoria da punição preventiva, sua finalidade é diferente da
teoria da retribuição, que visa ressarcir o dano causado. Entre eles, o objetivo é prevenir atos
criminosos e prevenir a ocorrência de crimes. Na lógica de prevenção, a finalidade da sentença
é corretiva, ou seja, após a sentença, o infrator não deve retomar o crime.
O conceito moderno de crime material defende que o crime será um ato que viola ou
ameaça mercadorias legais protegidas pelo direito penal, o que é contrário ao conceito radical
de crime material, que estabelece a proteção de mercadorias materiais socialmente valiosas.
Portanto, um crime será uma violação das leis nacionais formuladas para proteger a segurança
dos cidadãos. Esse ato é causado pelo comportamento externo das pessoas, seja positivo ou
negativo, moralmente atribuível politicamente, danoso.
“Assim o conceito material moderno de crime passa a englobar outros bens jurídicos
além do material como por exemplo, o psicológico, moral, religioso, etc. E apesar de apresentar
uma evolução em relação ao parâmetro anterior, apenas é possível obter a forma mais exata de
determinar o que é um crime através do conceito analítico de crime”. (CARRARA, 1956, p.
45).
Os crimes são "fatos típicos e ilegais". Portanto, para esses crimes, a culpa não faz parte
do conceito analítico de crime. É apenas uma hipótese para a aplicação da pena. Logo, essa
linha de raciocínio foi instigada pelo culpado. Quanto ao conceito de dicotomia, só é adequado
para finalistas, pois a causalidade só é compatível com o conceito tripartido, visto que coloca
intenção da culpa dentro da culpabilidade e para o conceito de dicotomia, não integra a estrutura
do crime. O conceito acima propôs o conceito de ação, que mais uma vez entrou no centro do
debate teórico. Aqueles que apoiam a final entendem que os atos criminosos devem ser
direcionados para fins específicos.
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Segundo (BRANDÃO, 2001, p. 143) “A culpabilidade consiste num juízo que reprova
o autor de um fato típico e antijurídico, quando é verificada a imputabilidade e a consciência de
antijuridicidade”.
Com base nesse conceito, pode-se observar que o conceito de crime leva em
consideração fatos como a natureza imutável e coercitiva do agente, bem como a possibilidade
de o agente compreender a ilegalidade dos fatos praticados.
PRECEITOS GERAIS DO CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O primeiro capítulo do artigo XI do Código Penal trata dos crimes funcionais, que são
os crimes cometidos por determinadas pessoas no exercício de suas funções,
independentemente de o infrator ter vínculo com pessoas que não sejam administrativas, o que
impregna a justeza dos órgãos do Estado.
O conceito de Administração Pública, desde o seu surgimento no
Estado constitucional tem sofrido relevante transformação. A consolidação do
Estado Democrático e social de Direito, substitui o conceito de Administração
inerte, adotando uma roupagem conformadora dos interesses e necessidades
sociais, ainda que se observe parcial descentralização das atividades estatais,
através da criação de entidades autônomas, como os órgãos paraestatais.
Sendo assim, observa-se a adoção de uma filosofia assistencial de serviço ao
cidadão com enfoque dos interesses gerais, considerados objetivamente, sob
o manto da legalidade e do Direito. (PRADO, 2010, p. 430).

A propósito, a administração pública em geral, direta e indireta, e as empresas privadas
que prestam serviços públicos, sejam eles contratuais ou conveniados, serão as principais e
permanentes vítimas, figurados no pólo passivo eventual administrado prejudicado. Como
agente representante do poder estatal, tem como principal função o desempenho regular das
funções que lhe são confiadas pelo povo. A traição funcional torna todos nós interessados em
sua punição, porque somos afetados por eles de alguma forma.
A Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003, estipula que nos crimes contra a
administração pública, o andamento do sistema penitenciário deve indenizar antecipadamente
os danos causados ou devolver o produto da ilegalidade, que é complementado pela .
Atualmente, com o efeito da lei em causa não impede o desenvolvimento dos crimes funcionais,
mas apenas acrescenta uma nova condição objetiva, a saber, o cumprimento obrigatório, para
que o reeducando instruído possa obter os referidos benefícios. Para isso é importante
compreender os delitos considerados crimes de administração pública.

CRIMES FUNCIONAIS – ESPÉCIES
Existem dois tipos de crimes funcionais que são próprios e impróprios. No crime
próprio o funcionário público. São aqueles que nada têm a ver com os fatos no campo do crime
sem a qualificação de servidores públicos, ou seja, pessoas absolutamente atípicas. Por
exemplo, podemos citar o crime de corrupção passiva. Previsto no art. 317 do Código Penal,
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esse crime consiste na conduta do funcionário público que solicita e obtém vantagem indevida
em razão de sua função, antes do exercício do cargo. Outro tipo de crime funcional próprio é o
abandono do dever, cujo funcionário não atua como deveria e a relutância dos servidores
públicos em agir. Este crime é conhecido como prevaricação que está previsto no art. 319 do
Código Penal.
Por outro lado, nos crimes funcionais impróprios, se o funcionário rouba um bem
público mesmo sem ter posse sobre o bem (peculato-furto), é considerado crime de corrupção
previsto no art. 312, § 1º, do Código Penal.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS
O Art. 327. Considera-se também como crime de administração pública funcionários
que exercem a função sem remuneração seja concursado ou contratado temporariamente.
§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica
da Administração Pública.
§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de
função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta,
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída
pelo poder público. (RABESCHINI, 2014, p. 430).

No entanto, ao considerar o que é funcionário público para fins criminais, nosso
“Código Penal” nos dá um conceito unificado, ao invés de seguir a doutrina do direito
administrativo, tem uma expressão ampla.
TIPOS PENAIS CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Os tipos penais contra administração pública são: apropriação indébita de fundos
públicos desvio de dinheiro, facilitação de extração de bens que não pertence ao funcionário,
infligir a segurança do patrimônio público, desfalque e estelionato (apropriação indébita por
terceiros), crime de concussão que consiste em o funcionário obter vantagens indevidas direta
ou indireta dentro ou fora da função pública e crimes hipócritas (corrupção passiva e ativa), são
crimes típicos de funcionários públicos.
Os crimes praticados por funcionários públicos estão
classificados como sendo "CRIMES PRÓPRIOS", ou seja, são aqueles
crimes que exigem do agente uma determinada qualidade, no caso, ser
funcionário público. Não podemos olvidar, que o particular, mesmo não
sendo servidor público, mas, sabendo desta condição, pratica na
companhia deste qualquer crime contra a Administração Pública, sofrerá
as mesmas sansões, pois a qualidade de funcionário comunica-se ao
particular que é partícipe de crime contra a Administração Pública.
(COSTA, 1994 p. 02)

Os crimes mais comuns contra a administração pública são realmente o peculato. Todas
as violações acima são litígios públicos incondicionais ou como a autoridade administrativa
assume a responsabilidade seja de imediato ou toma medidas de acordo com o crime que foi
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praticado pelo funcionário público para que dessa forma aplique medidas administrativas e
jurídicas específicas.
PECULATO
Sob a ótica do Direito Penal, o crime de Peculato, trata-se da conduta do funcionário
público que se apropria, transfere ou rouba bens de propriedade pública em decorrência de sua
função. Conforme a lei prevista no art. 312, a pena varia de 02 a 12 anos de reclusão ou multa.
O crime de peculato tem suas raízes remotas no direito romano e
caracterizava-se pela subtração de coisas pertencentes os Estado.
Essa infração penal recebia o nome de peculatus ou depeculatus,
oriundo de período anterior à introdução da moeda, quando os
animais (bois e carneiros) destinados ao sacrifício em
homenagem às divindades consistiam na riqueza pública por
excelência. Este nos ensina que surgiu no direito romano o
nomen juris, ou seja, a denominação legal, peculatus ou
depeculatos, que era a subtração das riquezas ou bens
pertencentes ao Estado. (BITENCOURT, 2007, p. 03)

O "Código 1830" art. 170 estipula que a corrupção entre os crimes contra as finanças
públicas e os crimes do patrimônio público é punida com perda do cargo público, reclusão de
dois meses a quatro anos e multa de cinco a vinte por cento da quantia dos efeitos apropriados.
Mas, conforme o tempo foi evoluindo, não poderia ser diferente com as leis penais. E quando
foi realizado o primeiro código penal republicano foi incluída entre os crimes leis de proteção
a administração pública, que tratava de combater o crime de peculato.

PECULATO APROPRIAÇÃO
Existem várias formas de apropriação indébita, como o consumo indevido, a transferência e a
retenção, que consiste na recusa, entrega ou devolução de um bem, que se consome com a
transferência ou retenção de bens móveis cujo comportamento é revelado pelo seu agente.
“... Apropriar-se o funcionário público de dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse em razão do cargo...” É de fundamental importância
a expressão EM RAZÃO DO CARGO. Não basta SER
funcionário público para praticar a conduta. O autor tem que se
valer de sua condição de funcionário público para que se
configure a conduta do art. 312! Essa condição inclusive é válida
para todos os delitos praticados por funcionário público contra a
administração pública! (VARGAS, 2013, p. 08)

PECULATO DESVIO
Os desvios podem ser expressos de muitas maneiras diferentes. No que diz respeito à
moeda, os caixas, escrutinadores, custodiantes sob a responsabilidade de funcionários públicos
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que podem emprestá-la, depositá-la na conta pessoal de uma instituição de crédito, usá-la
secretamente em negócios e até mesmo colocá-la em operações arriscadas no mercado de ações,
ou até mesmo usar o dinheiro para suas despesas pessoais, aos olhos das leis é constituído crime
de peculato-desvio.
Nosso “Código Penal” adota um amplo leque de teorias e propõe o conceito de
funcionário público com nuances que não estão no direito administrativo. Portanto, elimina as
dúvidas.
Para fins criminais, os legisladores nacionais são considerados funcionários públicos
que, apesar de serem temporários ou não remunerados, ainda ocupam cargos, empregos ou
funções públicas. Portanto, a definição legal não abrange apenas a nomeação de funcionários
públicos, mas também quem presta serviços públicos gratuitamente.
Nosso Código Penal adotou a teoria extensiva, dando ao conceito
de funcionário público matizes que não são encontradas no
direito administrativo. Pôs, assim, ponto final às controvérsias,
eliminando por inteiro as dúvidas. Para efeitos penais, o
legislador pátrio considerou como funcionário público quem,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo,
emprego ou função pública. (BITENCOURT, 2007, p. 03)

PECULATO FURTO
É quando o servidor não tem posse ou detenção de bens, pois se como funcionário
público for proprietário de algo que pertence ao Estado, ou subtrai dinheiro, vai contra as
premissas que são prescritas por lei, e a pena imposta pelo Código Penal é reclusão de 2 à 12
anos e multa.
1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não
tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre
para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendose de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
O Peculato Furto também é caracterizado quando o particular e
o funcionário público praticam furto.
Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de
caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Código
Penal (VARGAS, 2013, p. 11-14)

PECULATO CULPOSO
Esse crime é caracterizado quando um funcionário público incentiva outra pessoa
(pública ou privada) a cometer um crime por negligência ou prevaricação. Nessa circunstância,
o servidor age com falta de cautela sob a preservação do bem público, que lhe foi confiado,
facilitando a subtração ou apropriação indébita do mesmo. Esse comportamento criminoso se
aperfeiçoa com a conduta dolosa de outrem, porque o primeiro permite que o último realize o
crime. E a pena atribuída para o servidor que comete peculato culposo é de três meses a um ano
de detenção.
"Dos crimes contra a administração pública", está empregado
amplamente, e significa o conjunto das funções exercidas pelos vários
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órgãos do Estado, em benefício do bem-estar e do desenvolvimento da
sociedade. A atividade administrativa do Estado está sujeita a ser
perturbada ou impedida por numerosos fatos. A lei penal destaca certos
grupos deles e os classifica, conforme o seu objeto e a sua gravidade.
Entre esses crimes está o Peculato. Assume ele, no sistema do nosso
Código, duas modalidades, podendo a segunda relativamente ao seu
elemento subjetivo, ser dolosa ou culposa. (SILVA, 1959 p. 05/06)

PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM
Acontece quando um servidor público exerce as suas funções e se apropria
indevidamente de bens por negligência de terceiros (cidadãos ou outros servidores). Quem se
aproveita dos erros alheios e vai para a prisão será condenado a um a quatro anos de prisão.
Art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. o delito do art. 313
é muito parecido com o peculato-apropriação. Veja que o ponto chave
do delito de peculato mediante erro de outrem é o erro de outrem. O
erro tem que ser espontâneo, e não induzido. A pessoa pro- cura o
agente público em erro que não surgiu da conduta deste agente, e ele
decide simplesmente se aproveitar da oportunidade. (VARGAS, 2013,
p. 21).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há muita discussão sobre o conceito criminal. Vários doutrinadores apresentaram seus
trabalhos com o objetivo de colaborar com o conhecimento e desenvolvimento do direito penal.
Teorias importantes revelam os conceitos de forma, material e mista. No entanto, se faz
necessário, ter uma compreensão clara das teorias que se adquirem de forma empírica para que,
como acadêmicos e profissionais do direito, possam agir de maneira adequada.
O Código Penal criou capítulos próprios para tratar dos crimes funcionais cometidos
por funcionários públicos Ressalte-se que crimes dessa natureza afetam particularmente o
princípio da legalidade - os gestores devem respeitar estritamente a lei - honestidade, ética e
eficiência no nível administrativo, promover a distorção da administração pública.
É importante notar que o sistema de princípios básicos de gestão do direito penal
domina a legitimidade da ética e da eficiência, conduzem harmoniosamente à geração de outros.
Os principais objetivos da democracia e do Estado de Direito incluem a adoção de medidas
punitivas justas, com base na prática de contra-ordenações penais. Nessa perspectiva, é
necessário analisar a apropriação indébita de fundos públicos, desde que viole gravemente os
regulamentos administrativos, como a moralidade política de toda a sociedade.
Esta pesquisa comprova que o crime de administração pública pluriofensiva, inclui
vários tipos de infrações que devem sim, serem evitadas para proteger a ética administrativa
seja em cargos públicos ou assuntos. Vale lembrar que os fatos morais também passaram a fazer
parte do ordenamento jurídico, e a determinação da existência de fatos imorais ou não morais
abalam a natureza do comportamento, trazendo-lhe anormalidade, prejudicando sua validade e
ofendendo a sua legitimidade.
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Portanto, é importante que haja uma gestão adequada no processo Sob a premissa de
violar os princípios da legitimidade, moralidade e eficiência, a coisa pública deve ser protegida
pela administração criminal, princípio que orienta harmoniosamente os demais para o alcance
dos objetivos principais de um país democrático de Direito.
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RESUMO
O presente artigo tem por finalidade, entender como se dá as noções gerais de dosimetria da pena privativa de
liberdade em diferentes estágios da fixação da pena. JUSTIFICATIVA: Uma vez que o artigo 68 do Código Penal
estabelece critérios para o cálculo das penalidades cujo referido diploma não especifica o grau de ocorrência da
situação a ser considerada exasperação em determinado momento, nem mesmo define os parâmetros da sua
ocorrência. Portanto, a doutrina e a jurisprudência tentam preencher a omissão estabelecendo padrões que não
interfiram nos princípios de repressão penal propostos pelos legisladores ao impor sanções criminais.
PROBLEMÁTICA: Diante dessa temática, por que as circunstâncias do crime podem resultar na sentença sendo
menor ou maior que o limite estabelecido pelo Código Penal 68 ao tipo penal? HIPÓTESE: Visto que, a exploração
preliminar da proporcionalidade na dosimetria penal coincide com a individualização da punição e superação cujo
conteúdo da doutrina existente não é considerado suficiente para sistematizá-la. OBJETIVOS: Verificar em que
medida se evita o percentual máximo de cumprimento no cálculo das penalidades pautadas na técnica jurídicopenal derivada da doutrina e do conceito jurídico de seu exercício METODOLOGIA: Os métodos aplicados na
presente pesquisa, se dá, de forma quantitativa, sob a análise de artigos científicos e referências bibliográficas.
Palavras Chaves: Direito Penal. Aplicação da pena. Dosimetria. Regra da Proporcionalidade. Tecnicismo Jurídico
Penal
ABSTRACT
The purpose of this article is to understand how the general notions of dosimetry of the deprivation of liberty
penalty occur at different stages of the fixation of the penalty. JUSTIFICATION: Since article 68 of the Penal
Code establishes criteria for the calculation of penalties whose diploma does not specify the degree of occurrence
of the situation to be considered exasperation at any given time, it does not even define the parameters of its
occurrence. Therefore, doctrine and jurisprudence try to fill the omission by establishing standards that do not
interfere with the principles of criminal repression proposed by lawmakers when imposing criminal sanctions.
PROBLEM: Given this issue, why the circumstances of the crime can result in the sentence being lower or higher
than the limit established by the Penal Code 68 to the type of penalty? HYPOTHESIS: Since, the preliminary
exploration of proportionality in criminal dosimetry coincides with the individualization of punishment and
overcoming whose content of the existing doctrine is not considered sufficient to systematize it. OBJECTIVES:
To verify to what extent the maximum percentage of compliance is avoided in the calculation of penalties based
on the legal-criminal technique derived from the legal doctrine and concept of its exercise METHODOLOGY:
The methods applied in this research are given in a quantitative way, under the analysis of scientific articles and
bibliographical references.
Keywords: Criminal Law. Application of the penalty. Dosimetry. Proportionality Rule. Criminal Legal
Technicality

INTRODUÇÃO
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O conceito geral da dosimetria da pena privativa de liberdade: ocorrência e reflexão de
circunstâncias do crime nas diferentes etapas da condenação são de grande complexidade. Por
outro lado, para quem pretende atuar na área do direito penal, seja na defesa no magistrado ou
no Ministério Público, o assunto é de grande importância independentemente se há interesse
público ou privado a ser protegido.
Vale salientar que se não houver uma visão mais precisa de sua existência além do
âmbito determinado pelo legislador, então essa doutrina não será bem aplicada, gerando
consequências negativas no campo pessoal e social na aplicação das penalidades. Neste caso,
ao verificar a dosimetria, penal e o resultado final deste ciclo, é necessário considerar a extensão
que assume uma constância na reincidência cada vez maior, assumindo números assustadores.
Por essa razão, se faz necessário, entender por que as circunstâncias do crime resultam
em pena menor ou maior do que a limitação do tipo de pena posta pelo artigo 68 do Código
Penal? Por ser difícil aceitar o que se considera pena leve, mesmo que haja pena reduzida, o
mesmo raciocínio é que também se fundamenta uma chamada superioridade do condenado,
sendo imposta a pena por desobediência aos fatores que o favorecem.
Diante dessa argumentação, a presente pesquisa foi dividida, basicamente, em três
capítulos cujo primeiro, refere-se à notoriedade da dosimetria na aplicação penal para limitar a
sua extensão, onde a aplicação de punição tem seu significado cujo seus magistrados partem
com punições abstratas e se aprofundam nos fatos do problema, pois é na eficácia da dosimetria
que as sanções penais passaram a operar em detalhes.
O segundo capítulo enfatiza a argumentação dosimétrica do código penal para
tenacidade da pena definitiva após incidência de aumento ou diminuição presente na parte geral
e especial da referida lei sob a validação da legislação esparsa, em que enfatiza, que a lei deve
ser exercida por meios simples sendo distinguida na determinação do seu peso e da ocorrência,
além de ser especificado no código penal, onde indica em qual estágio do cálculo dosimétrico
incidirão com o tipo de pena aplicável.
Por último, o terceiro capítulo aponta problemas postos pela técnica da dosimetria
referente à aplicação da proporcionalidade penal dentro das normas princípios e regras, que esse
tipo de lei é pré-determinado, pelo menos no que tange às causas especiais de valores fixos, o
foco da doutrina e da jurisprudência deslocou-se da persistência de peso às causas cujo patamar
de incidência é variável, seja pela diversidade dos pressupostos de incidência, seja pelas suas
alterações internas pertencentes ao mesmo tipo penal.
Portanto, o objetivo principal é verificar o grau de cálculo das penalidades e entender
porque as técnicas jurídico-criminais geradas pelas doutrinas e os conceitos jurisprudenciais
relativos ao seu exercício, impedem o cumprimento da máxima proporcionalidade, sobre os
aspectos teóricos e práticos da condenação. A partir dessa afirmativa, se faz necessário
investigar qual a solução mais comum de raciocínio no campo da legislação.
O método utilizado para a realização dessa pesquisa será qualitativo, a partir de uma
estrutura mais geral relacionada à aplicação da punição, dosimetria, proporções,
individualização da pena e tecnologia jurídico-criminal. O preceito foi desenvolvido por meio
da técnica de documentação envolvendo pesquisa bibliográfica e documental.
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Em 1984, após a entrada em vigor do "Direito Penal", nos dias atuais ainda existem
divergências na fase de aplicação penal. Fixa-se, inicialmente, a pena base, obedecido o
disposto no art. 59, onde as razões da diminuição e do aumento são incluídas no cálculo.
Tais padrões permitem compreender totalmente e determinar com precisão as ações
realizadas pelo juiz onde inclui os elementos de dosimetria. Uma vez, subdividido o acréscimo
de recorrentes, na primeira instância, o recurso pode afetar a sentença, sendo importante que
haja correção sobre os equívocos hoje sepultados no processo mental do juiz. Por meio da
dosimetria são alcançadas garantias constitucionais da ampla defesa.
Conforme o sistema trifásico para dosimetria da pena imposta pelo art. 68 do CÓDIGO
PENAL que ressalta: “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código;
em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento”. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
A NOTORIEDADE DA DOSIMETRIA NA APLICAÇÃO PENAL PARA
LIMITAR A SUA EXTENSÃO
É importante frisar que a pena passou a operar especificamente, porque se tratava de um
caso específico, porque no campo da dosimetria a aplicação de penas tem o seu significado
principal. Quanto à pena de restrição de direitos, prevista no artigo 55 da Lei Penal, o prazo
será o mesmo da pena de substituição da pena atribuída à liberdade. No entanto, esta correlação
entre o período de privação de liberdade e o período de restrição de Direitos de liberdade são
possíveis sobre determinadas penas previstas no artigo 43, a saber: prestação de serviços a
comunidades ou entidades públicas (inciso IV); de interdição temporária de direitos (inciso V)
e restrições de fim de semana (inciso VI), pois as demais penalidades se baseiam na existência
de padrões diferentes.
Após selecionar a penalidade aplicável e determinar seu valor, de acordo com a norma,
três estágios são estabelecidos para alcançar a privação de liberdade de acordo com os
resultados obtidos, conforme disposições legislativas para prevê a possibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por outra pena, onde o exemplo mais óbvio está no julgamento
restritivo dos direitos enumerados no artigo 43 do Código Penal.
Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente. (BRASIL. Lei n. 9.714,
25 de novembro de 1998. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

Desta forma, penalidades restritivas de direitos são aplicadas em vez de privação,
cumprindo os requisitos objetivos e subjetivos da condenação imposta, incluindo a natureza do
crime, o montante das penas aplicáveis e a forma de execução do crime, conforme o inciso I do
dispositivo referenciado os crimes deliberados sem violência ou grave ameaça à pessoa deve
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ser mantida em não mais de quatro anos e deve ser substituída por penas restritivas de direitos.
Essa limitação quantitativa da privação de liberdade é ignorada nos crimes ilegais por ser menos
condenada devido à falta de objetivos na execução de um comportamento normalmente lícito.
Código Penal brasileiro, nesta sanção, mostra uma certa
despreocupação com a finalidade retributiva da pena que, na verdade,
está implícita na condenação em si. Sim, porque a simples condenação
é uma retribuição do mal cometido e que, de alguma forma, macula o
curriculum vitae do condenado. Essa retribuição é de ordem moral e
para determinados condenados – aqueles que não necessitam ser
ressocializados – é a consequência mais grave, intensa e indesejada,
que atinge profundamente sua escala de valores. A suficiência da
substituição prevista pelo Código Penal está voltada diretamente para
a finalidade preventiva especial. (BITENCOURT, 2015, p. 666).

Uma vez que a seleção de penalidades é concluída, neste caso, é possível que o
magistrado seja autorizado a fazer a sua dosimetria.
A DOSIMETRIA REFERENTE À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
O artigo 33 do Código Penal, por sua vez, prevê tratamentos diferenciados quanto aos
regimes aplicáveis às duas espécies de penas privativas de liberdade detenção, que reconhece
uma execução em regime semiaberto e aberto, e reclusão, que se processa em regime aberto,
semiaberto e fechado. No seu parágrafo 2º, dispõe como condições estabelecer um sistema
inicial no modelo existente. O sistema fechado inicial aplicar-se-á a pessoas condenadas a oito
anos de prisão. Os infratores não reincidentes, com uma sentença de mais de quatro anos e não
mais de oito podem ser designados como o sistema semiaberto. Já o sistema aberto é reservado
para infratores não reincidentes, com pena de quatro ou inferior a quatro anos.
Ressalte-se que as regras de cada sistema, fechado, semiaberto e aberto, estão dispostas
nesta ordem nos artigos 34, 35 e 36 do Código Penal. Nesse sentido, o sistema fechado permite
que os presidiários trabalhem na prisão durante o dia e fiquem concedidas do mundo exterior
durante o descanso noturno. Os sistemas semi abertos operam de maneira semelhante,
permitindo o horário diurno na agricultura, indústria ou instituições aproximadas que admitem
a frequência de cursos profissionalizantes complementares, ensino secundário ou superior. O
método de conversão penal usado em nosso sistema referente à privação de liberdade e as
multas estão estritamente ligadas à imposição de suas definições, ou seja, as penas são
formuladas de acordo com o perfil do crime e as empresas especiais do agente, que ocorrem
nos termos do artigo 68 do Código Penal, após reforma operada na sua Parte Geral, em 11 de
julho de 1984.
Há, ainda, a possível classificação do benefício em quatro
modalidades distintas: o sursis simples, o especial, o etário e o
humanitário. O primeiro está previsto no parágrafo 1º do artigo 78 do
Código Penal, direcionado ao período de prova, no qual todas as
condições determinadas no édito condenatório deverão ser cumpridas
ao lado das medidas de prestação de serviços à comunidade (art. 46) ou
de limitação de fim de semana (art. 48). O sursis especial, previsto no
parágrafo 2º do artigo 78, se o condenado tiver reparado o dano (salvo
a impossibilidade de fazê-lo), além de serem as circunstâncias judiciais
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favoráveis, o juízo substituirá a limitação do parágrafo 1º, pelas
condições elencadas no referido parágrafo 2º, aplicadas
cumulativamente (GRECO, 2015, p. 760).

Por fim, a condenação criminal não esgota seus efeitos no estrito enquadramento
de cálculo dosimétrico, seja em decorrência de revisão judicial da coleta de provas ou
simplesmente escolha das sanções aplicáveis. Esses efeitos secundários da condenação estão
determinados nos artigos 91 e 92 do Código Penal. O efeito do artigo 91 é considerado um
efeito automático. No entanto, o artigo 92 trata dos efeitos específicos da condenação, devendo
o juiz declarar-se razoavelmente na decisão da condenação.
Ressalte-se que a situação jurídica na primeira fase dosimétrica não se esgota em
pressupostos conforme estipulado no artigo 59 da Lei Penal. Mas para o mesmo propósito,
outras situações podem ser consideradas, por exemplo, o artigo 42 da Lei n. 11.343 / 2006 (Lei
de Drogas), enfrenta prioridade sobre as circunstâncias do artigo 59 do Direito Penal, a natureza
e a quantidade de entorpecentes, a personalidade e o comportamento social do agente são
considerados na primeira fase dosimétrica. No entanto, existe uma teoria de migração para os
crimes de qualificação múltipla, ou seja, um dos crimes elegíveis está incluído na primeira fase
de dosimetria, mas é consistente com a situação elencada no artigo 59 da lei de supressão.
“Acerca da impossibilidade da condução da pena provisória abaixo do mínimo legal
combinado, discordam desse entendimento”. (GRECO, 2015, p. 703)
Expondo este último que: “O equivocado entendimento de que
‘circunstância atenuante’ não pode levar a pena para aquém do mínimo
cominado no delito partiu de interpretação analógica” desautorizada,
baseada na proibição que constava no texto original do parágrafo único
do art. 48 do Código Penal de 1940, não repetido, destaque-se, na
Reforma Penal de 1984 (Lei n. 7.209/84). Ademais, esse dispositivo
disciplinava uma causa especial de diminuição de pena – quando o
agente quis participar de crime menos grave –, mas impedia que ficasse
abaixo do mínimo cominado. (BITENCOURT, 2015, p. 786).

Prevalece o princípio da ocorrência isolada, que será a incidência das penas provisórias,
o somatório dos acréscimos subsequentes e a aplicação final das penas acrescidas efetivas. Os
fatos provaram que esta medida expedita é mais benéfica para os criminosos. No que se refere
à ocorrência simultânea da homogeneidade de circunstâncias menores, a taxa de ocorrência é
cumulativa, sem desconsiderar a possibilidade do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
Ainda nessa linha, a partir da aplicação cumulativa de várias pequenas causas minorantes, a
primeira redução será de penalidades temporárias, subsequentes sobre a pena já diminuída.
A aplicação desse efeito se justifica diante de alguns casos, incidentes ocorridos na
competição entre menores acabaram por levar à punição zero.
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A ARGUMENTAÇÃO DOSIMÉTRICA DO CÓDIGO PENAL PARA
TENACIDADE
DA
PENA
DEFINITIVA
APÓS
INCIDÊNCIA
DE
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PRESENTE NA PARTE GERAL/ESPECIAL DA
REFERIDA LEI SOB A VALIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPARSA
Embora a suposição de prevalência apresente motivos para o aumento ou diminuição da
sentença são consistentes com a declaração normativa, pois em alguns casos agravantes ou
atenuantes são diferentes, porque a lei prevê um método muito simples e único na determinação
do seu peso ao que se refere à correção da pena e do vetor de ocorrência independente de
aumento ou diminuição em que indica em qual fase do cálculo dosimétrico incidirão, além de
estipular na parte especial, que normalmente está próximo do tipo penal ao qual é cabível. Como
esse tipo de lei é predeterminado, pelo menos em termos de valores fixos, o foco das doutrinas
e jurisprudenciais passa do peso às causas especiais, seja pela diversidade dos pressupostos de
dados, ou seja, pelas suas mudanças internas.
Quanto à incidência das causas gerais e especiais, a forma de aumentar ou diminuir a
pena, na terceira etapa da dosimetria, parte-se do chamado efeito de um é a causa do outro,
sendo que a limitação de mitigar e agravar no caso de circunstância, é do criminoso quadro de
tipos secundários como contra medida, a proteção real dos infratores, porque as razões para o
aumento ou diminuição das penas são os parâmetros de efetivação no texto legal. É importante
entender que na pena mínima imposta, nas entidades judiciais e com base na pena nas
circunstâncias legais (agravantes e atenuantes), pode ser atribuída ao comportamento uma pena
zero típica, ilegal e culposa, devidamente reconhecidas no comando decisório, em absoluta
contradição com a função da sanção penal, bem como penas excessivas e desproporcionais à
probabilidade da conduta posta pelo legislador.
Como exemplo encontrado no nosso sistema normativo penal, citam-se as causas
especiais de aumento do delito de roubo previstas no parágrafo 2º do artigo 157 do Código
Penal:

Art. 157 – Subtrair coisa alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena –
reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...]
§2º - A pena aumenta-se de um terço até a metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o
agente conhece tal circunstância.
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser
transportado para outro Estado ou para o exterior;
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua
liberdade. (BOSCHI, 2014, p. 272).

O trecho acima varia de 1/3 (Um terço) a 1/2 (metade), o tribunal pode operar dentro
desta faixa para verificar a variedade de situações, bem como o impacto do ajuste de uma
situação de evento único, levando em consideração sua particularidade. Por exemplo, um roubo
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cometido por dois agentes deveria teoricamente obter pelo menos 1/3 (um terço) da valoração
legal, enquanto um crime cometido por 5 (cinco) agentes exige uma exasperação mais severa.
AÇÃO PENAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. CAUSA DE
ESPECIAL AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO
V, DA LEI 11.343/06. MAJORAÇÃO EM DOIS TERÇOS. CRITÉRIO
PROGRESSIVO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE OUTRAS SEIS
CAUSAS DE AUMENTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
ELEVAÇÃO EM FACE DA PRESENÇA DE UMA DELAS EM UM
SEXTO. PROCEDÊNCIA. 'No caso do art. 40 da Lei n. 11.343/2006,
previstas sete causas de especial aumento, existindo várias delas, com
equivalente relevância, guardada a coerência com o critério progressivo
aplicado por esta egrégia Câmara Criminal aos casos de crimes
circunstanciados, deve ser aplicada a seguinte tabela: 1/6 (um sexto), se
presente 01 (uma) causa, ¼ (um quarto) caso sejam 02 (duas), 1/3 para 03
(três), 5/12 (cinco doze avos) para 4, ½ (metade) para cinco, 7/12 (sete
doze avos) se forem 06 (seis) e, finalmente, 2/3 (dois terços) para 07 (sete)'
(APR n. 2007.041944-4, de Palhoça, rel. Des. Irineu João da Silva).[...]".
(Sem grifos na redação original)

Por fim, tendo em vista à particularidade dos motivos especiais de agravamento da pena
e imperativa a ordem judicial, de acordo com o grau de ocorrência das condições que afetam a
dosimetria das penas, ou pela sua conjuntura (multi-incidência) ou por divergências individuais,
a seleção dos magistrados deve ser devidamente fundamentada. É importante deixar claro que
as súmulas têm um mecanismo para resolver esses casos especiais que surgem dos
procedimentos na aplicação de sanções criminais no processo. Após apuradas como mudanças
existentes no escopo dos bônus especiais, os motivos do aumento da seção geral devem ser da
mesma forma, pois se aplica a todos os crimes e, portanto, são mais comuns no cotidiano
forense, conforme descrito nos artigos 70 e 71 do Código Penal, isso é importante porque se
refere à concorrência formal e à continuidade criminal nesta ordem.
Na verdade, de acordo com o artigo 70 do Código Penal, o certame será formal de
crimes, ou seja, quando o agente praticar dois ou mais atos por meio de um único ato ou omissão
ao crime, independente de serem idênticos ou não, deve-se aplicar a pena mais severa, ou iguais,
ou somente uma delas, e se for o caso um sexto da pena ou metade. Agora, se o ato ou omissão
for doloso e o crime conjunto tiver caráter autônomo, conforme estipulado no artigo anterior,
as penas podem ser aplicadas cumulativamente.
A primeira parte do referido dispositivo remete ao concurso formal
próprio, ou seja “nos casos em que a conduta do agente for culposa na sua
origem, sendo todos os resultados atribuídos ao agente a esse título, ou na
hipótese que a conduta era dolosa, mas o resultado aberrante lhe é imputado
culposamente, o concurso será reconhecido como próprio ou perfeito”
(GRECO, 2016, p. 719)

Por outro lado, no que diz respeito à continuidade criminal, o Artigo 71 do Código Penal
evidencia que quando o agente praticar mais de um ato ou mais crimes da mesma espécie,
dependendo da hora, local e método ou maneira de execução ou ato semelhante, deve-se ser
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considerada como continuação do primeiro, ou seja, aplicar a pena de um só crime
independentemente, de ser grave ou diversa, a pena deve ser aumentado de um sexto para dois
terços. Assim, afirma-se que os crimes subsequentes cometidos pelo agente devem ser vistos
como uma extensão do primeiro, introduzindo um tratamento uniforme a muitos atos
criminosos, especificando uma forma de puni-los, enquanto esta diferenciação penal é aplicada
pelo aumento da pena, em uma terceira fase dosimétrica, levando-se em conta o número de
crimes entendidos como contínuos sujeitos às condições de tempo, local, modo de execução e
identidade dos crimes.
O critério utilizado e recomendado pela doutrina e por juízes e
tribunais para a quantificação da majorante dentro das referidas margens
é o mesmo que utilizam e recomendam para o concurso formal próprio:
o numero de crimes. Segue-se, então, que a intensificação da reprovação
é progressiva e conforme a quantidade dos fatos seriados, na seguinte
ordem: dois fatos, 1/6; três, 1/5; quatro, 1/4; cinco, 1/3; seis,1/2; sete, 2/3,
que é o limite superior [...] (BOSCHI, 2014, p. 264)

O mesmo fato típico pode causar a coexistência de atividade que afetam o tamanho da
sanção penal, incluindo motivos, sejam eles superiores ou inferiores. Ressalte-se, ainda, que as
ocorrências que ocorrem na fase final da dosimetria criminal são obrigatórias e, portanto, não
estão relacionadas à discricionariedade do juiz ou aos níveis combinados e máximos impostos
ao tipo penal. Acontece que, em caso de coincidência de motivos específicos da mesma natureza
(maioria ou minoria), aplicada a penas desproporcionais nos seus efeitos, ainda que ocorram de
forma escalonada, observada no art. 68, parágrafo único, do Código Penal que “nenhum
conjunto das razões do aumento ou diminuição da produção na parte especial, o juiz pode
limitar-se a um aumento ou redução, prevalecendo, porém, a causa mais crescente ou
decrescente”.
O aumento do escopo das penalidades por roubo na terceira fase, exige determinados
motivos, pois simplesmente indicar um número grande não é suficiente a mera indicação do
número de majorantes. Portanto, a Súmula confirma literalmente a afirmação do parágrafo
único do artigo 68 da Lei Penal, e conclui que, é a escolha do juiz quando se considera um
impacto concomitante da situação principal no cálculo dosimétrico, condicionando seu impacto
na fundamentação substancial, em contrapartida. De acordo com esse entendimento, a Súmula
n. 443 do Superior Tribunal de Justiça mostra claramente, que neste caso, não se pode aceitar a
aplicação de fórmulas puramente matemáticas na dosimetria penal, que de acordo com a regra
da proporcionalidade da ciência criminal, indica simplesmente que a maior parte da existência
se baseia-se em regras.
Com efeito, o expediente a ser adotado pelo juízo
sentenciante quando da consideração desses elementos é de
desprezar a incidência daquele de menor expressão, seja para
majorar, seja para minorar a pena, quando concorrentes entre
si, compreendida a faculdade do julgador, atualmente, pela
doutrina e pela jurisprudência, como aparente dever. Dessa
forma, a concorrência de majorantes e minorantes deverá
obedecer à regra geral de incidência progressiva, ou seja, sobre
o resultado da operação anterior. Entretanto, havendo a
concorrência de 2 (duas) causas majorantes, por exemplo,
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deverá o julgador optar pela incidência daquela que possua
maior peso, ocorrendo o mesmo em relação às causas
minorantes. (ANDRADE, 2017, p. 61)

PROBLEMAS
IMPOSTOS
PELO
TECNICISMO
DOSIMÉTRICO
REFERENTE À APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE PENAL DENTRO DAS
DUAS NORMAS (PRINCÍPIOS E REGRAS)
O excesso de opções normativas com foco na multiplicidade de condições que afetam
as circunstâncias influentes na dosimetria da pena devida, ausência de distribuição padronizada,
especialmente parâmetros de incidência das circunstâncias legais, na segunda fase dosimétrica
e o contencioso jurisprudencial para colmatar uma lacuna jurídica, normalmente evidente em
busca de suprimir a legislação e suas consequências é o tema deste terceiro e último capítulo.
A jurisprudência e a doutrina tendem a ter opiniões diferentes. No entanto, este conflito
não deve ser interpretado negativamente. Na verdade, é precisamente por causa do mesmo
conflito ideológico constante que é aperfeiçoado o sistema para integrar o fator humano com a
frieza do texto jurídico.
No âmbito da dosimetria penal, esse processo é muito importante, pois ao magistrado é
dada grande discricionariedade, onde se passa uma revisão detalhada dos autos onde a execução
do contrato pelo magistrado, através de uma revisão detalhada dos autos, permite verificar se
existem elementos que comprovem a necessidade de sanções penais, ou escolherá essa sanção
desde a sua natureza ao seu âmbito de aplicação pela sua duração e forma de cumprimento.
Esse expediente à plena fundamentação e ao não cumprimento das garantias constitucionais e
da legislação penal pode resultar em consequências muito graves no domínio da liberdade
pessoal submetido ao processo penal.
“Que somente os processos intelectuais e emocionais do juiz criminal podem empregar
o método legal para definir o conteúdo criminal da moldura penal, determinando a pena
necessária e suficiente para reprovar e prevenir o crime”. (SANTOS, 2012, p. 515)
Portanto, a evolução contínua do nosso sistema regulatório e a necessidade de obter a
melhor interpretação normativa em consonância como garantia constitucional penais e
processuais criminais, em especial a proporcionalidade de suas três sub-regras (estritamente
suficiência, necessidade e proporcionalidade) as quais serão respeitadas de alguma forma
dispersa nas três etapas de individualização penal em especial na quantidade de penas aplicadas
pelo cotidiano forense, cuja etapa mais divergente concentra-se no fato de que a doutrina e a
jurisprudência fornecem diferentes métodos de interpretação jurídica, porém, em determinadas
situações nem sempre consistentes com a ideia de proporcionalidade.
Proporcionalidade abstrata (princípios), isto é, aplicável pela lei, em decorrência das
atividades legislativas na primeira etapa de individuação da pena, conforme histórico no início
deste estudo, a escolha de não se limitar a bens jurídicos específicos, e a proteção de outras
áreas da lei se revelaram insuficientes e nas condutas típicas que procuram pôr em perigo a sua
segurança, não se insere no simples estabelecimento do quadro penal aplicável a essas condutas,
sejam promessas ou omissões, danos efetivos aos seus objetos de tutela.
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Sendo os princípios mandamentos de otimização, de realização
nos mais variados níveis, frente à possível colisão de direitos
fundamentais quando da necessidade de uma resposta do Estado na esfera
penal, tem-se por consequência que as normas resultantes dessa
ponderação realizada sob o crivo da proporcionalidade, isto é,
respeitando-se as sub-regras da adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito, regerão as disposições normativas
subsequentes, e estas, a seu turno, competem ao legislador ordinário,
dada sua proximidade com o efetivo cenário que se pretende prever na
produção legislativa, ainda que esta proximidade com os fatos previstos
nela não se compare àquela existente entre o aplicador e o destinatário da
norma.. (ALEXY, 2011, p. 65).

Portanto, a proposta é da alçada do Poder Legislativo, onde o texto constitucional,
mecanismo de prevenção de comportamento excessivos do Estado, sem perder de vista, a
proteção dos direitos básicos, deixando para o legislador a função de proteção perante terceiros,
uma vez que, o mesmo, é responsável por definir o modo de proteção desses direitos,
especialmente ao que refere-se eventual violação independente de ser, de natureza criminal,
civil, administrativa e cumulativa ou não, recaindo ao campo administrativo e judicial dando o
adequado cumprimento à lei, seguindo a linha de defesa e proteção dos direitos fundamentais,
perante terceiros e o próprio estado.
No entanto, a tarefa do legislador ordinário não termina aqui, o antever a situação vai
servir de balizador para o requerente da regra na escolha das sanções penais cabíveis, podendo
mesmo levar a processo aplicável a este tipo de sanção prevista no preceito secundário. É o que
acontece, com as penas restritivas de direito de acordo com os requisitos do artigo 44.º da Lei
Penal onde são utilizadas penas restritivas da lei aplicável em vez da pena concedida de
liberdade. Portanto, ainda que as normas infringidas estipulem a individualização das penas em
seus preceitos secundários, a definição de instituições que possibilitem aos infratores se
reintegrarem à sociedade por meio de medidas repressivas não ultrapassa o âmbito da
individualização da legislação penal. Não serão consideradas outras sanções, como suspensão
condicional de sentenças, suspensão condicional de procedimentos e métodos alternativos em
transações criminosas.
Em arremate, o exercício da proporcionalidade abstrata segue
um roteiro lógico dentro do ordenamento jurídico pátrio, nascendo no
seio constitucional com a eleição de modalidades sancionatórias julgadas
admissíveis, desde que não proibidas, determinadas de forma geral para
após, no âmbito infraconstitucional, operar na seleção de condutas
específicas, comissivas ou omissivas, de lesão ou ameaça a determinados
bens jurídicos de proteção necessária, além de selecionar a sanção
aplicável ao caso, definindo sua natureza, possibilidade de aplicação
cumulativa com outra sanção, bem como sua duração em patamares
abstratos mínimos e máximo, para, por fim, definir as regras de
cumprimento da reprimenda imposta. (ANDRADE, 2017, p. 68).

A proporcionalidade concreta - na esfera judicial da punição individualizada, passa-se
o julgamento do caso e o plano de execução é responsável pela administração. A
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proporcionalidade é exercida na dose das sanções penais, ou seja, o juiz responsável pela
execução dos motivos da pena, passa de um plano abstrato a um plano específico para a sua
realização, nesta fase, são respeitadas a adequação e necessidade.
A mais proeminente é a sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito: a taxa de
ocorrência, ou seja, tendo em vista os diversos problemas enfrentados pelos profissionais no
exercício do Direito na prática e a grande discricionariedade dada aos magistrados, o exercício
da sub-regra proporcional em sentido restrito, tem atraído a maior atenção da comunidade
acadêmica.
A doutrina e a jurisprudência nacional têm tratado o exercício da proporcionalidade
como princípio de excelência, onde as demais etapas não possuem maior rigor técnico, por ser
um estágio mais fácil de ser visto pelo destinatário da norma, e por constituir o nível máximo
de punição. Um ponto de partida na aplicação de dosimetria adequada ao seu exercício na
legislação, mais especificamente no artigo 68 da Lei Criminal, que reserva espaço à
discricionariedade do tribunal como procurador em suas fases dosimétricas homologadas no
processo penal.
Portanto, a proporcionalidade concreta manifesta-se por meio
da atuação conjunta do legislador e do aplicador da norma penal, cada
qual na sua esfera de competência, considerando-se a extensão dos
efeitos da lesão ao bem jurídico tutelado, bem como as condições
pessoais do violador da norma, em observância ao roteiro dosimétrico do
artigo do Código Penal, tendo por resultado a aplicação da resposta
estatal mais adequada, necessária e proporcional ao caso concreto.
(ANDRADE, 2017, p. 69).

Problemas enfrentados no sistema técnico dosimétrico excedendo a projeção
normativa da proporcionalidade penal
O ponto de vista do marco regulatório nacional demonstra uma extensa produção
legislativa, no que se refere ao âmbito do direito penal, do ponto de vista, da consciência jurídica
voltada para a repressão e execução de tipos de crimes, que se refletem nas condenações e os
grupos de influência nas sanções penais, são todos da competência das jurisdições criminais.
Portanto, a opção precípua para atividades legislativas disciplinares, é totalmente irracional que
responde às preocupações da sociedade sobre o aumento das sanções criminais, porque o direito
penal serve como a última razão a ser exercida pelo Estado.
“A intervenção do Estado é desejável, na medida em que se acate a liberdade individual
como bem supremo, preservando-se a dignidade da pessoa humana na exata demanda do Estado
Democrático de Direito”, isto é, pauta-se dentro dos ditames da proporcionalidade. (NUCCI,
2015, p.216).
A correção das penas básicas é um exemplo óbvio, conforme é descrito artigo 59 do
Código Penal sendo altamente abstrata, encobrindo a dupla ocorrência de uma mesma
circunstância como ocorre na legalidade judicial antecedendo na primeira fase dosimétrica
sendo medido novamente na segunda fase como agravante da recorrência.
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São aqueles “fatos anteriores que praticados pelo réu, que
podem ser bons ou maus”, e explica que “são maus antecedentes
aqueles fatos que merecem a reprovação da autoridade pública e que
representam expressão de sua incompatibilidade para com os
imperativos éticos-jurídicos”, concluindo o sobredito autor, acerca da
sua função, que “é unicamente demonstrar a maior ou menor afinidade
com o réu com a prática delituosa”. (BITENCOURT, 2015, p. 774).

Não se pode ignorar a situação jurídica, que possui valor positivo inerente, portanto, sua
ocorrência apenas intensificará a punição, podendo não ter impacto positivo sobre o
antecedente. A reincidência é definida como agravante no artigo 61 inciso I do Código Penal,
cuja hipótese de ocorrência é definida no artigo 63, e seu âmbito de influência é definido no
artigo 64 incisos I e II. Baseia-se no conceito de insuficiência de competências anteriores e
exigíveis penalidades adicionais para a reincidência de crimes.
Portanto, em contraposição à reincidência, a circunstância dos
antecedentes possui, aparentemente, o mesmo fundamento, tendo essa
diferenciação esmaecida ainda mais no seio da jurisprudência. Isto é,
num primeiro momento, é possível concluir que principal diferenciação
está no fato de que à incidência dos antecedentes não opera nenhum
marco extintivo, justamente pela ausência de previsão no que tange ao
alcance dos seus efeitos, em uma aparente perpetuidade deles, o que
sabidamente, no caso da reincidência, se extingue quando superados 5
(cinco) anos após a extinção ou o cumprimento da pena entre a
condenação anterior e o novo delito, computado o período de prova da
suspensão ou do livramento condicional.”. (ANDRADE, 2017, p. 71).

Outro exemplo comum no campo da jurisprudência é a consideração simultânea de
antecedentes, comportamento do agente social e reincidência, todos baseados em condenações
diferentes mesmo que seu fundamento aceito a existência de uma condenação pretérita é o
mesmo que o magistrado atua de forma temerária, pois as circunstâncias jurídicas permitem
uma interpretação ampla, tema a ser explorado no ponto 4.3.2, que tratará das soluções
apontadas na esfera judicial, dos problemas impostos pelo direito penal técnico sobre a
proporcionalidade. O Tribunal Superior resumiu seu entendimento no item n. 231, pondo fim
nas disputas na sentença que ocorrem abaixo do mínimo legal embora alguns estudiosos
interpretam o advérbio “sempre” no artigo 65 da Lei Criminal como uma ordem imperativa
contra os requerentes de sanções penais.
As disposições legais certamente não têm dúvidas quanto às suas obrigações: qualquer
interpretação diferente viola não só o princípio da pena individualizada (nos campos legislativo
e judicial), mas também o princípio da legalidade estrita.
Corrente doutrinária que defende a exclusão do mínimo legal,
por entender que a legislação não pode refletir os ideais de prevenção e
reprovação dos delitos ao fixar uma margem mínima punitiva, expõe
que a exclusão do patamar mínimo não fere o princípio da legalidade,
uma vez que: [...] a segurança jurídica está, pois, em garantir que a
intervenção do Estado não se transforme numa incógnita para o
cidadão. Em outras palavras, se o princípio é um instrumento de
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proteção do cidadão, não há nada que infirme a exigível certeza do
alcance da lei o fato de saber apenas que certo crime é punido até o
limite de uma determinada pena. (MASSUD, 2009, p. 196-215).

Portanto, de acordo com um estudo comparativo com os sistemas penais de outros
países, propõe que o objetivo da garantia de legalidade é prever a pena máxima, que é fixada, e
como particulares pessoais do apenado devem nortear a pena a ser fixada na margem existente
abaixo deste nível. Embora o entendimento acima seja respeitado, deve-se ressaltar que
restringir uma execução das penas abaixo do mínimo legal por meio de reflexiva é garantia ao
réu, pois circunstâncias agravantes nunca podem elevar a pena acima do limite máximo.
Em face da cominação abstrata que a reforma penal de 84
instituiu, cremos que o único modo de fixarmos a pena pecuniária com
equilíbrio e justiça será pela divisão, em duas etapas ou fases, da
operação prevista neste art. 49. Numa primeira estabelece-se o número
de dias-multa entre o mínimo de dez e o máximo de trezentos e sessenta
dias-multa. Para a escolha desse número de dias, deve-se atentar para a
natureza mais ou menos grave do crime (pois não há cominação
particular para cada delito), para as circunstâncias judiciais que levarão
à pena-base, para as agravantes e atenuantes, para as causas de aumento
e de diminuição de pena cabíveis etc., mas não para situação econômica
do réu. 2ª Etapa: já encontrado o número de dias (entre os limites de 10
a 360 dias) pela 1ª etapa, passa-se, nesta 2ª, à fixação do valor de cada
dia-multa, que não poderá ser inferior a um trigésimo do salário mínimo
mensal (o maior em vigor no dia do crime). Para essa operação levar-seá em conta a situação econômica do réu (CP, art. 60, caput) e, em
atendimento a esse dado, será fixado o valor de cada dia-multa, entre os
limites estabelecidos pelo § 1º deste art. 49. (Sem grifos na redação
original) (C.f. in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 3. ed. 1991, p. 77.).

Embora o direito penal não estabeleça parâmetros específicos para o aumento do valor
da condenação na primeira fase, o magistrado deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade,
não Pode dar mais expressão quantitativa ao ambiente judicial, ao justificar de As razões para
o aumento automático variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Portanto, via de regra, o
limite de 1/6 (um sexto) por pessoa A situação do art. Artigo 59 do Código Penal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Instituto de Proporcionalidade é estabelecido na dicotomia normalmente por sua
implementação se basear na verificação da validade das 3 (três) sub-regras que a anterior, tratase de adequação, necessária e proporcionalidade em sentido estrito. Por sua vez, a tradição
jurídica nacional sente-se um pouco perturbada por esta definição. Uma vez que o termo
"princípio" tem uma forte carga semântica em nosso sistema jurídico, especialmente quando se
trata de leis que visam a resposta do estado a violações do direito penal, havia de fato um grande
número de princípios com o mesmo propósito que foram propostos na época para conter o
excedente do estado. Portanto, a proporcionalidade das penas é realizada do ponto de vista
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legislativo. (Proporcionalidade abstrata), conforme descrito acima, não se esgota no menor e no
maior nível de escolha aplicável a crimes ou contravenções, mas desde a Constituição Federal
de 1988, ela foi descoberta quando a constituição determinou como penas julgadas cabíveis sua
reflexão. O sistema jurídico nacional e, em Legislação geral, a escolha de comportamento não
protegidos pelo direito penal e as infrações penais subsequentes, bem como orientação aos
juízes na escolha e dosagem das sanções aplicáveis.
As discussões travadas no âmbito penal tratam-se principalmente de fato, e cada agente
que constitui um processo penal tem uma visão diferente sobre a necessidade de sanções. E
diante dessas discussões o tribunal não deve adotar uma interpretação que ofenda diretamente
a lei. Essa interpretação é derivada de seus pontos de vista pessoais como confirmado nas
evidências que possuem uma mesma base fática (condenações transitadas em julgado anteriores
ao crime) e fora do padrão adotado à legislação na busca da supressão no caso de multas
cumulativas por privação de liberdade ao contrário, a legislação para suprimir a proteção
inadequada, define o seu montante com base no roteiro disponível pelo legislador. Em suma, a
problemática exposta nesta pesquisa, não têm uma solução simples, nem uma análise detalhada
de todos os dilemas relacionados à técnica dosimétrica, mas mostrou que a possível solução
pelo descumprimento da proporcionalidade deve ser iniciada no âmbito do Poder Legislativo,
porque ao mesmo é atribuída a tarefa da adequação e necessidade de sanções penais em todas
as suas etapas.
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RESUMO
A perícia criminal desempenha um papel importante, especialmente em desenvolver e usar tecnologias, permitir
investigações eficazes e fornecer evidências que são necessárias para o andamento e conclusão das investigações
judiciais, isto inclui complexidade e várias técnicas que requerem um treinamento sólido e o bom desempenho
desses profissionais. Em relação a formação dos peritos criminais no Brasil, eles podem ser formados em vários
cursos, direito, ciências, biomedicina, medicina, essa profissão aceita e usufrui várias áreas, pois o profissional
possui ampla gama de conhecimento e treinamento para fazer as qualificações adequadas, exercitando funções
altamente complexas e exclusivas. No entanto, essa educação e treinamento devem andar de mãos dadas com a
relevância no ambiente de trabalho, através de instalações adequadas para os tipos de atividades específicas, bem
como no fornecimento e manutenção de tecnologia necessária para uma ação científica contínua.
Palavras-chave: Perícia. Criminal. Investigadores. Criminal. Perito.

ABSTRACT
Criminal offense requires an important role, especially in Development and use of technologies, enabling efficient
investments and providing the necessary evidence for the allocation and completion of judicial investments,
including complexity and requires only a few seconds. Regarding the training of criminal experts in Brazil, they
can be trained in various courses, direction, science, biomedicine, medicine, this profession has acquired and used
several areas, so the professional can have a range of knowledge and training as well as exercising extremely
functions. complex and unique. However, this education and training will have more to do with the relevance of
the work environment, with adequate facilities for certain types of activities, as well as with the availability and
maintenance of the technology necessary for the “action”.
Keywords: Expertise. Criminal. Researchers. Criminal. Expert.

INTRODUÇÃO
A perícia criminal é uma área que atualmente tem sido muito bem procurada, pelo fato
dela abranger inúmeras profissões dentro de uma só, um perito criminal pode ser formado em
biomedicina, direito, entre outros cursos, bastando ter um ensino superior completo. Óbvio, se
for uma área que tem mais relação com a rotina da perícia criminal, é ainda melhor, pois o
profissional terá uma eficácia no trabalho sem comparação.
O biomédico que atua na perícia criminal, ele se destaca na área, por já conhecer a
medicina forense e a genética, ou seja, as áreas que conseguem identificar a genética de seres
humanos.
Portanto, é importante avaliar a formação e o treinamento de peritos criminais, pois
podem usar ferramentas para melhorar a gestão de suas atividades, além disso, melhora e facilita
o processo de tomada de decisão.
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DESENVOLVIMENTO
Os peritos criminais são funcionários públicos da polícia ou dos departamentos
judiciários que se dedicam a investigações científicas de crimes, denominadas investigações
forenses. Sua principal função é ir até o local onde pode ocorrer o incidente e coletar evidências
que precisam ser analisadas minuciosamente com base em evidências científicas e
comportamentais e outros métodos de uso legal.
A Perícia como um todo, deve ser aprofundada a séculos passados, onde na Antiga
Roma, o Imperador César aplicaria um método que viraria um marco na história, o mesmo
realizou um “exame de local”, após saber que um de seus servidores jogou sua esposa pela
janela (SANTIAGO, 2014),
Os peritos criminais são profissionais responsáveis por investigar cenas de crimes para
encontrar evidências que ajudem a resolver crimes. A presença de profissionais é fundamental
para a coleta de provas a serem apresentadas em juízo.
Os especialistas tiram fotos, coletam impressões digitais, vestígios de balas e outros
materiais que ajudam na investigação.
pode se explicar como um marco o caso de funcionários do Rio Nilo que na época de
cheia, utilizavam de exames para a constatação de prejuízos. Considerando que um dos
aspectos mais importantes da criminalística é o exame de local do delito, este ato de
César, foi, talvez a aplicação do primeiro método do exame direto de um local de crime
para a constatação do ali ocorrido. (SANTIAGO, 2014, p.5).

O perito criminal é responsável por fornecer a prova técnica ou pericial mediante
análises de vestígios que foram deixados na execução do crime, ou seja, ele quem precisa
encontrar a pessoa responsável pelo crime praticado.
A perícia criminal é uma atividade técnico-científica, prevista no Código de Processo
Penal, indispensável para elucidação de crimes quando houver vestígios. A atividade é realizada
por meio de ciência forense, responsável por auxiliar na produção do exame pericial e na
interpretação correta de vestígios. Os peritos desenvolvem suas atribuições no atendimento das
requisições de perícias provenientes de delegados, procuradores e juízes inerentes a inquéritos
policiais e a processos penais. A perícia criminal, ou criminalística, é baseada nas seguintes
ciências forenses: química, biologia, geologia, engenharia, física, medicina, toxicologia,
odontologia, documentos, cópias, entre outras, as quais estão em constante evolução. (APCF
2018)
Observando a importância da perícia que se percebe a análise do trabalho de quem o
realiza. As responsabilidades dos Peritos são de essência primária, tanto em sua formação, e
competências para atuar nesse ramo, como de ordem técnica, para desenvolver os exames com
êxito (REIS, 2011)
É uma profissão que atua mediante um treinamento extensivo, os especialistas criminais
podem conduzir investigações de crimes violentos, como assassinato, estupro e roubo, ou
investigações de fraude envolvendo documentos, computadores, telefones celulares e questões
fiscais.
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A serviço da justiça, a Perito Criminal é o agente responsável por encontrar ou
proporcionar a chamada prova técnica ou pericial a partir da análise científica de
vestígios produzidos e deixados na prática de delitos.

A atuação do perito criminal é extremamente importante, bem como,indispensável
nestes casos, este cargo possui uma responsabilidade extrema, pois cabe ao perito criminal
analisar corpos, objetos que foram usados, restos de cabelo e unha e até mesmo digitais, também
realiza exames no local do crime para que consiga desvendar os casos.
As atividades periciais são classificadas como de extrema complexidade, dada à
responsabilidade e à formação especializada inerente ao cargo. Dentre as várias
atividades desenvolvidas, o profissional faz um estudo do corpo ou do objeto envolvido
no delito, refaz o mecanismo do crime, realiza exames no local onde ocorreu o delito e
efetua exames laboratoriais, entre outras coisas.

A perícia criminal desempenha um papel importante, especialmente em desenvolver e
usar tecnologias já bem desenvolvidas em outros países, permitir investigações eficazes e
fornecer as evidências necessárias para o progresso, assim concluir a investigação judicial.
Zaverucha menciona que:

A atuação da perícia criminal e médico legal é essencial para o embasamento da decisão
judicial e sua livre atuação tem sido evocada como imprescindível para a defesa dos
direitos e garantias fundamentais das pessoas. Esse mesmo autor chama a atenção para
o fato de que o funcionamento inadequado dos órgãos periciais contribui para o aumento
da violência e da impunidade. (ZAVERUCHA, 2003 p. 102)

Portanto, os profissionais que lidam com a perícia criminal reconhecem sua atividade
como sendo essencialmente científica e assim se posicionam nos principais manuais e encontros
profissionais, reconhecendo-se como profissionais que operam dentro do âmbito da
Criminalística (DOREA 2006; REIS 2006).
Mas é importante destacar que a formação em relação ao perito criminal não se limita a
sua graduação, mas sim, a sua especialização, a sua experiência prática em criminalística,
genética e ciências forense, que são as 3 matérias essenciais dentro do trabalho do perito
criminal.
Com relação a perícia criminal, depreende se o entendimento da expressão
Criminalística foi usada pela primeira vez com o Magistrado Alemão, Hans Gross, que
a definiu como sendo “ O estudo global do crime, isto é, uma ciência ampla, que devia
estudar toda a fenomenologia do crime, e o homem como binômio corpo/mente.”
(ESPÍNDULA, 2009, P.74).

Para ser um perito criminal precisa de um diploma universitário, mas não existem cursos
específicos nesta área, mas preferencialmente deve ter diplomas em química, psicologia,
medicina, farmácia, biologia e bioquímica, pois são áreas que já estudam um pouco do
laboratório do perito criminal.
A perícia é vital para a persecução penal. Os Institutos de Criminalística, Institutos de
Identificação e os Institutos Médico Legal devem ser constituídos e organizados de
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forma autônoma, de tal modo que toda a ingerência nos laudos produzidos seja
neutralizada. Na maioria dos Estados, os órgãos de perícia estão sucateados,
desprovidos de equipamentos modernos, treinamentos especializados e distantes da
comunidade científica. Eles devem, em curto prazo, estar organizados em carreira
própria (BRASIL, 2009, p.43 e 44).

Essa amplitude é razoável porque os especialistas criminais podem realmente precisar
participar de várias investigações e seu conhecimento é aplicável a áreas específicas. Portanto,
qualquer pessoa interessada neste setor deve saber para qual campo profissional do crime é mais
adequado e entender que um diploma de ensino superior não lhe proporcionará uma formação
específica neste setor, sendo necessário vários treinamentos até seu aperfeiçoamento. O
Instituto de Criminologia oferece um curso voltado para a profissão para os aprovados em
concurso público e dá o suporte necessário para que o profissional atinja um desempenho
destacado.
O que importa não é, de modo algum, a profissão em que algo se cria, mas antes o
modo como se cria; que não depende da profissão concreta como tal, mas sim de nós,
o fazermos valer no trabalho aquilo que em nós há de pessoal e específico, conferindo
à nossa existência o seu ‘caráter de algo único’, fazendo-a adquirir, assim, pleno
sentido (FRANKL, 1989, p.160).

Os profissionais dessa área podem se manter atualizados com os conhecimentos mais
recentes sobre as novas tecnologias e procedimentos da área, por meio de cursos e seminários
públicos, são importantes para que os especialistas ampliem sua formação e atuação. Outra
oportunidade é a escolha de uma área de habilitação principal, o que também ajuda na obtenção
de títulos profissionais, como perícia forense e pós-graduação em matéria penal.

Não raro, ao investigar-se uma ocorrência, esta se revela como fato natural, acidental
ou casual, sem qualquer conotação de natureza jurídico penal. Assim, a denominação
local de crime, à primeira vista, se afigura imprópria. Todavia, ela não o é, pois
implica em manter perenemente viva a advertência no sentido de que toda ocorrência
suspeita de se constituir em infração penal deve ser investigada como crime até prova
em contrário (RABELLO, 1996, p.44).

Os peritos atuando em seus respectivos campos são profissionais e treinados para ver
coisas que mesmo os olhos mais atentos não notaram. Por exemplo, uma cena de crime pode
apresentar evidências e evidências em pequenos traços, que serão analisados em um laboratório
e organizados de acordo com a ciência, tecnologia e métodos.
Local de crime é a porção do espaço compreendida num raio que, tendo por origem o
ponto no qual é considerado o fato, se estenda de modo a abranger todos os lugares
em que, aparente, necessária ou presumivelmente, hajam sido praticados, pelo
criminoso, ou criminosos, os atos materiais, preliminares ou posteriores, à
consumação do delito, e com estes diretamente relacionados. (RABELLO, 1996, p.
43)
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O perito precisa saber quais as substâncias principais que tem capacidade de envenenar
uma pessoa, como também, a quantidade de álcool ingerida que ocasiona um coma alcoólico,
e como o sangue fica na cena depois de um tempo. Para ter essas noções existe pós graduação
de química forense, para se profissionalizar ainda mais sobre o assunto.

Assim, esse local necessita de uma preservação adequada, a fim de, assim,possibilitar
maior eficácia no que concerne à investigação policial e Judiciária, favorecendo uma
melhor apreensão dos vestígios que, consequentemente, apontaram os primeiros
elementos à investigação. Evidencia-se ainda que, levando se em conta o fato de ser
frágil a natureza dos elementos materiais, a sua credibilidade, bem como a cautela
perante a sua integridade física dependem, de forma significativa, das providências
iniciais tomadas no local do delito (BARONI, s/d, p.02).

Um profissional formado em contabilidade também pode ser perito, tendo em vista que
o perito também precisa saber sobre as transações bancárias mais comuns que podem ser
fraudadas ou forjadas por aqueles que querem quebrar as regras estabelecidas. Existem também
vários cursos de alfabetização contábil disponíveis no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mercado de trabalho em relação a perícia criminal é bastante amplo, pois oferece
vagas para diferentes modalidades de ensino superior. As áreas de maior interesse em atuar
como perito criminal são direito, química e bioquímica.
Os peritos jurídicos dispõem de uma base jurídica sólida que contribui para o
apuramento da infracção e da sua prova ao disponibilizar laudos numa linguagem técnica mais
próxima da formação do juiz. Enquanto os profissionais da química fornecem evidências
analisando e testando os menores vestígios até descobrirem, por exemplo, o DNA de um
criminoso resolvendo casos complicados. Os especialistas em informática descobrem crimes
cibernéticos mais frequentes que podem causar enormes danos a empresas e agências
governamentais.
São necessários especialistas em quase todas as áreas, como engenheiros ambientais
pesquisando crimes naturais e outros que já mencionados, por isso o curso de formação do
perito criminal não é específico, sendo bastante abrangente, pois existe demanda para diversos
cursos.
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RESUMO
A Balística Forense é a área forense responsável pela investigação de crimes envolvendo armas de fogo. É um
campo muito amplo que estuda armas, suas munições e os efeitos do tiro para explicar e comprovar a autoria e o
significado do crime. Neste artigo, você aprenderá um pouco sobre o trabalho dos especialistas em armas de fogo
e munições. A perícia em armas de fogo começa depois que o Instituto de Ciência Forense recebe um pedido de
perícia da polícia, promotores e juízes. Por razões de segurança, as armas de fogo devem estar descarregadas e
desarmadas para que um especialista inicie uma investigação. Já os estudos de toxicologia forense contam com
procedimentos de garantia de qualidade para esclarecer muitas das questões de envenenamento forense. A
toxicologia forense é uma ciência extremamente importante porque através é possível detectar toxinas prejudiciais
ao corpo, incluindo análises de material biológico levando aos efeitos de mudanças e danos provocada e até mesmo
a causa da morte de um indivíduo, que pode ocorrer por meio de onde vários fatores, como envenenamento, abuso
de drogas e suicídio estão em envolveu um leque de profissionais capazes de examinar e levar a cabo os requisitos
necessários para tirar conclusões. Ambas modalidades de perícia biomédica podem exercer seus trabalhos, sendo
um profissional muito procurado, por ter mais conhecimento com detalhes do corpo humano, como por exemplo,
as digitais ou efeitos de toxinas.
Palavras-chave: balística. Forense. Toxicologia. Biomédico.

ABSTRACT
Ballistic Forensics is the forensic area responsible for investigating crimes involving weapons. It is a very busy
field that studies weapons, their ammunition and the effects of shooting to explain and try to authorize and
understand the meaning of the crime. In this article, you'll learn a little about the work of specialists in arms and
joints. It seems in the arms of the court that since the Institute of Forensic Science it has received a payment from
the police, prosecutors, sucos. For safety reasons, the arms must be lowered and lowered so that an expert can
begin an investment. Yes, forensic toxicology studies come with quality assurance procedures to clarify many of
the forensic issues. Forensic toxicology is an extremely important drug, as it is capable of detecting pre-existing
toxins in the body, including analyzes of biological material that cause the effects of diseases and provocations,
even if they cause the death of an individual, whether it may or not. factors, as well as drug use and suicide, are
involved in the lack of professional examinations to be able to deliver and meet the necessary requirements to draw
conclusions. Both types of expertise or biomedicine can be practiced in your own way, sending a very professional
acquisition, but more familiar with details of the human body, such as digital or toxic effects.
Keywords: ballistics. Forensic. Toxicology. Biomedic.

INTRODUÇÃO
A Balística Forense é uma área de extrema importância que auxilia o judiciário na
apuração de crimes de autoria cometidos com o uso de armas de fogo. Se você tem interesse
em trabalhar nessa área, além de aprofundar as análises citadas acima, é muito importante
conhecer os tipos de armas, entender seu funcionamento e sistemas de segurança, entender o
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que acontece após o disparo do tiro e seu caminho para o alvo, além de analisar os efeitos do
projétil quando atinge ele no corpo ou em outras pessoas;
Toxicologia é a ciência que identifica e quantifica os efeitos adversos relacionados à
exposição a certos fatores, chamados de fatores tóxicos, que podem ser: produtos químicos
orgânicos ou inorgânicos, ou seja, a toxicologia fornece é no caso um estudo de toxinas e
envenenamento.
O biomédico no meio dessas modalidades de perícia consegue se destacar na sua função,
pois já possui na sua rotina habilidades para identificar digitais, fios de cabelos, resultados
ocasionados por envenenamentos entre outras coisas que estão englobadas nessas perícias.
DESENVOLVIMENTO
PERÍCIA BALÍSTICA
Balística Forense: é uma disciplina de perícia que examina as armas de fogo, suas
munições e os efeitos de seus disparos sempre que estejam direta ou indiretamente relacionadas
a crimes, com o objetivo de explicar e provar sua existência.

O exame destina-se à comprovação perícia [sic} dos elementos objetivos do tipo, que
diz respeito, principalmente, ao evento produzido pela conduta delituosa, de que houve
o “resultado”, do qual depende a existência do crime (art. 13, caput, do CP). O corpo de
delito se comprova através da perícia; o laudo deve registrar a existência do próprio
delito. (MIRABETE, 2008, p. 265)

Como um campo profissional da criminologia, a balística forense visa a inspeção e
fiscalização de produtos balísticos alegadamente utilizados em infrações penais.
A arma de fogo é um dos instrumentos mais utilizados hoje em dia no cometimento de
crimes violentos contra a vida das pessoas. E, para que a Justiça consiga saber a autoria
processando e julgando quem comete esse tipo de crime, se faz necessário que a arma
seja identificada, sendo que quando não é possível apontar o autor do crime
impossibilita, muitas vezes, a resolução do caso (TOCCHETTO, 2018 p. 19).

A balística forense é a área da balística, que estuda os efeitos das armas e das diferentes
munições na investigação de crimes. Por outro lado, a balística é uma ciência, faz parte da física
aplicada estudar armas de uma forma holística. Essa é a tarefa da balística, desta forma, a
balística forense analisa o alcance e a trajetória dos projéteis disparados por armas até os efeitos
que eles produzem.
O exame pericial de comparação balística, segundo o website do Instituto Geral de
Perícias de Santa Catarina, tem o intuito de precisar a conexão entre uma arma de fogo
e um projétil, entre projéteis e estojos. É realizado com uma mesma rotina padronizada
no Brasil e no Exterior, ou seja, com o uso de um microscópio comparador e, também,
com o auxílio de imagens capturadas que permitem a análise em vídeo de alta resolução
(IGP SC, 2018 p. 121).
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A balística forense é amplamente utilizada para analisar e identificar armas de fogo,
mísseis e explosivos, em particular, a balística forense é importante para o conhecimento e
reconhecimento de armas de fogo; balas e cartuchos vazios; explosivos, moldes para munições;
confronto do projétil com a arma que disparou A arma de fogo é um instrumento que utiliza
grande quantidade de gás produzido pela combustão instantânea de uma carga, composto por
combustível seco (pólvora ou substituto) como forma de propulsão do projétil. Esta queima só
ocorre na presença de “fogo vivo” (assim detonam antigas armas de fogo com o auxílio de pavios
quentes: canhões, bombardeiros, fechos de fósforo, canhões, garruchas, etc.). Portanto, o cartucho
precisa ter uma segunda mistura combustível que pode ser inflamada (inflamada) com o impacto.
Isso forma uma espoleta ou parte dela.
A balística forense é a parte da física / química usada na perícia que examina as armas
de fogo, sua munição e os efeitos dos tiros produzidos por eles sempre que tenham uma relação
direta ou indireta com ofensas criminais destinadas a explicar e provar a sua existência. Pode
ser dividido em balística, lesões internas, externas e traumáticas, cada uma com seu referencial
de pesquisa.
Por mais que o apaixone a sua disciplina de eleição e por mais absorventes e sugestivas
lhe sejam a exatidão e as possibilidades desta, nunca deverá ele [o perito balístico]
esquecer, com efeito, que, no concernente à repressão do ilícito penal, a Balística
Forense não é um fim, mas tão somente um meio – e, evidentemente, não o único – de
possibilitar à justiça o exato e seguro atendimento da sua magna missão. E que jamais,
embora, com frequência, constituindo o elemento de significação e importância capitais,
terá o resultado de um exame de Balística Forense o valor de prova absoluta e suficiente,
à qual se devam necessariamente subordinar o juiz, para a sentença, ou os jurados, para
o veredito, de vez que o julgamento sempre se fará por livre convicção, de acordo com
o que se apurar em face do conjunto de provas. (RABELLO, 1982, p. 282)

A perícia balística é subdivida em três modalidades, balística interna, balística externa
e balística dos efeitos.
A Balística pode ser dividida entre balística interna, externa e dos efeitos. A interna ou
interior estuda a estrutura, os mecanismos de disparo, repetição e segurança, o funcionamento
das armas de fogo, a técnica do tiro, os efeitos da detonação da espoleta e deflagração da pólvora
dos cartuchos, aceleração do projétil no interior do cano até sair da boca do cano da arma, a
extração do estojo, em armas automáticas e semiautomáticas e o recuo do ferrolho
(TOCCHETTO, 2018).
Balística interna: é uma parte da balística que estuda a estrutura, o mecanismo e a função
das armas, os tipos de metais usados no processo de fabricação e sua resistência à pressão gerada
durante o tiro.
As armas de maneira ampla podem ser entendidas como objetos que possam aumentar
a capacidade de defesa ou ataque, de modo mais restrito, é possível afirmar que arma é
“é todo objeto concebido e executado com a finalidade específica ou predominante de
ser utilizado pelo homem para o ataque ou defesa” (RABELLO, 1995, p.27).
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Neste ramo da balística forense, as armas são cuidadosamente analisadas, por isso, além
de estudar a função das armas, a sua estrutura e mecanismo, este ramo da balística até descreve
técnicas de tiro.
Armas de fogo causam sensação de poder, de grandeza e de onipotência, e este é um dos
grandes motivos que geram tragédias imensas. Toda vez que o ser humano, na sua infinita
maldade ou arrogância, faz uso de um instrumento potente como a arma de fogo para atingir
outro ser humano, acaba destruindo vidas (inclusive a sua) e cria instabilidade e medo na
sociedade. E quando o infrator não é devidamente punido, quando a lei deixa de ser aplicada,
dá origem à insegurança jurídica e ao sentimento de impunidade, podendo de forma perigosa
haver interpretação em sentido inverso, ou seja, que o “crime compensa”. (SOGLIO, 2012)
Segundo Tocchetto:
Arma é todo objeto que pode aumentar a capacidade de ataque ou defesa do homem.
Certos objetos são concebidos e feitos pelo homem com o fim específico de serem
usados como armas. Estes passam a ser denominados de armas próprias. Outros, como
um martelo, um machado de lenhador, uma foice, por exemplo, eventualmente podem
ser usados por indivíduos para matar ou ferir seus semelhantes. Esses objetos não foram
concebidos nem feitos pelo homem visando a aumentar seu potencial de ataque ou
defesa, sendo denominados, por este motivo, de armas impróprias (TOCCHETTO 2018,
p. 23)

O autor menciona que são elementos essenciais de uma arma de fogo o aparelho
arremessador ou a arma propriamente dita, a carga de projeção (pólvora) e o projétil, sendo que
estes últimos integram na maioria das vezes, o cartucho. A produção de pressão contra a base
do projétil se dá pela inflamação da carga de projeção e faz com que seja expelido através do
cano e projete-o no espaço para que produza seus efeitos a distância (TOCCHETTO, 2018).
A identificação de armas de fogo, conforme brevemente mencionado no item anterior,
é exame pericial que determina, entre outras características, marca, calibre, números
identificadores, acabamento das partes metálicas, características de fabricação para
identificar montagens ou alterações artesanais e/ou clandestinas (FERREIRA; VIEBIG;
RIBEIRO; 2009, p. 191)

Balística externa: estuda a trajetória do projétil desde a saída do cano até sua parada
final (estacionária). A balística externa analisa as condições de movimento, a velocidade inicial
do projétil, sua forma, massa, superfície, resistência do ar, gravidade e seu movimento interno.
Balística dos efeitos: Estude o impacto do projétil desde a saída do cano até atingir o
alvo. Portanto, esta divisão da balística forense visa analisar e descrever os efeitos dos disparos
de arma de fogo.
A balística dos efeitos também chamada de balística criminal ou balística do ferimento,
estuda os efeitos produzidos pelo projétil desde que deixa a boca do cano até atingir o destino,
também é incluída, possíveis ricochetes, impactos, deformações, perfurações e lesões externas
ou internas nos corpos que foram atingidos (TOCCHETTO, 2018)
O perito não é obrigado a concluir sempre em termos categóricos, porque as conclusões
categóricas, afirmativas ou negativas, têm que se basear em elementos concretos e
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objetivos presentes nos projetos ou estojos confrontados. Não existindo elementos
suficientes, não deve-se concluir em termos categóricos. A conclusão em termo de
possibilidade não vincula, necessariamente, o projétil questionado a uma determinada
arma suspeita. (TOCHETTO, 1999, p. 314)

Os objetos de análise incluem o impacto do projétil, o salto na trajetória e as lesões e
danos sofridos pelo corpo afetado. O objetivo é determinar o impacto do lançamento de armas
por meio de métodos científicos para que possam ser usadas para identificar criminosos e
prendê-los no futuro.
PERÍCIA TOXICOLÓGICA
A toxicologia forense visa detectar e quantificar substâncias tóxicas abrangidas pela
toxicologia analítica. A vigésima toxicologia forense limitou-se à identificação da origem
tóxica de um determinado crime, agora está ciência funciona em perícia, tanto em um indivíduo
vivo para rastreamento de drogas e caracterização do estado de dependência ou não. para
detectar overdose, reação anafilática a drogas (quando a morte é relacionada ao uso de drogas)
Toxicologia é a ciência que tem a função de identificar e quantificar os efeitos adversos
relacionados com a exposição à certos agentes, denominados tóxicos, que podem ser
substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas, ou seja, a toxicologia constitui o estudo dos
tóxicos e das intoxicações. A toxicologia moderna é composta por quatro disciplinas: clínica,
reguladora, de investigação e forense (RANGEL, 2003)
Portanto, a toxicologia forense usa análises toxicológicas para se referir a processo legal,
que é uma ferramenta importante na materialização de um crime. Compreenda os padrões de
exposição, toxicocinética e toxicodinâmica xenobióticos (produtos químicos exógenos) são
importantes para interpretação descobertas e expõe a toxicologia forense como uma ciência
multidisciplinar, essencial para interpretação das conclusões e perícia criminal.
Além de buscar a verdade acerca de um fato perante a lei, a toxicologia forense também
consiste, em uma ciência multidisciplinar que volta-se em identificar e quantificar substâncias
tóxicas, que possam levar a algum dano ou alteração ao organismo. Está presente no âmbito das
investigações criminais, quando solicitada em processos, visto que, apoia-se na toxicologia
analítica (MARTINI, 2014).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A perícia criminal é uma atividade estipulada na Lei de Processo Penal, é preciso
esclarecer o crime que deixou vestígios. Esta atividade é por meio da ciência forense, que é
responsável por auxiliar e dar uma explicação detalhada da interpretação correta dos traços
criminais e revisão de especialistas. Entre todos os outros métodos de prova, a proeminência do
conhecimento profissional é que ele é derivado de base científica.
Pode-se ver que a toxicologia forense representa uma ciência de grande importância
para a descoberta de substâncias tóxicas, responsável por causar muitas mortes, além desse
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aspecto, a ciência é uma das principais ferramentas da área jurídica, inclusive na preparação de
laudos toxicológicos forenses.
Também vale a pena mencionar que em qualquer processo, incluindo análise de material
biológico, análise forense, é preciso de um controle de qualidade rigoroso, tanto na identificação
do todo processo, bem como na própria análise, seguindo as regras de todos procedimentos a
ser realizado. Portanto, pode-se entender que este aspecto a ciência dá uma contribuição
significativa para descobrir a verdade sobre os casos de envenenamento e, especialmente, a
morte.
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RESUMO
A ciência forense possui métodos e procedimentos de investigação de crimes, recorrendo a peritos forenses,
nomeadamente criminologistas, Cientistas forenses ou peritos criminais que são divididos por sua área de atuação.
Um biomédico pode atuar mediante a perícia criminal em química na área de química forense, balística forense,
genética forense, papiloscópica, documentoscopia, exames na área em que foi cometido um crime entomologia
forense, entre outras áreas possíveis, tendo em vista que a grade curricular do biomédico possui várias disciplinas
que estão presentes na rotina de um perito. A problemática deste artigo foi, qual a atuação do biomédico na perícia
criminal? Em quais áreas da perícia ele pode estar atuando? Quais os requisitos? O objetivo geral deste artigo foi
apresentar em quais áreas o biomédico pode atuar na função de perito criminal, bem como, analisar cada uma delas
de forma resumida A metodologia escolhida foi a revisão bibliográfica, onde foi retirado informações artigos da
internet, livros e dissertações dos últimos 20 anos.
Palavras-chave: Ciência; Forense; Perito; Criminal; Biomédico.

ABSTRACT
Forensic science has methods and procedures for investigating crimes, using forensic experts, including
criminologists, forensic scientists or criminal experts who are divided by their area of expertise. A biomedic may
act through criminal expertise in chemistry in the area of forensic chemistry, forensic ballistics, forensic genetics,
papiloscopia, documents copy, examinations in the area in which a forensic entomology crime was committed,
among other possible areas, given that the curriculum of biomedical has several disciplines that are present in the
routine of an expert. The issue of this article was, what is the role of the biomedic in criminal expertise? In what
areas of expertise might he be working? What are the requirements? The general objective of this article was to
present in which areas the biomedical person can act as a criminal expert, as well as to analyze each one of them
in a summarized way. last 20 years.
Keywords: Science; Forensic; Expert; Criminal; Biomedic.

INTRODUÇÃO
O curso de biomedicina possui como benefício a possibilidade de poder atuar em
inúmeras áreas relacionadas ao curso, e a perícia criminal e ciência forense é uma das áreas
mais procuradas pelo biomédico formado.
O objetivo geral deste artigo foi apresentar o que é perícia criminal, enfatizando como
um biomédico pode atuar na perícia criminal, bem como, apresentando os tipos de perícia
encontradas na ciência e medicina forense.
A problemática deste artigo foi apresentar os benefícios de um biomédico atuar como
perito criminal, bem como, apresentar as áreas que ele mais se familiariza.
A metodologia escolhida foi um referencial bibliográfico, por meio de pesquisas e livros
encontrados na internet dos últimos cinco anos.
Sendo assim, o trabalho deu ênfase na questão em que um biomédico pode optar por ser
perito criminal mediante os requisitos necessários, e por sua familiaridade com química e
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biologia seu desempenho pode ser muito mais prático, bem como, sua formação lhe permite
escolher a perícia mediante muitas outras áreas disponíveis.
DESENVOLVIMENTO
O biomédico é um profissional com um amplo leque de possibilidades de atuação,
podendo atuar em diversas áreas como saúde, meio ambiente e tecnologia. Ou seja, pode optar
em como atuar em sua profissão, inclusive pode optar por ser um perito da área criminal.
O trabalho de perícia inicia-se com o delegado de polícia, o qual aciona o perito na
capital podendo este estar no núcleo especializado para aquele delito, e no interior
através do delegado local. Após o acionamento, é identificada a natureza pericial para
que seja selecionado o material mais adequado para o serviço e assim deslocado até o
local. O tempo de deslocamento até a área varia em função da distância, condições
climáticas e pista. No local, o perito analisa se a área está preservada e isolada pela
polícia, e se houver alterações externas ele as registra, para que haja uma discussão se
essas consequências alteram a dinâmica dos fatos (VOSS; ZOMERDIJK, 2007;
CHAMBER; JOHNSTON; SLACK, 2002; MASSUDA, 2016 p. 97)

O biomédico possui conhecimento suficiente para ser capaz de assumir
responsabilidades técnicas, executar e planejar alguns estudos e pesquisas científicas, como
também, intervir na saúde e na medicina forense. Massuda afirma que:
São os peritos que têm por missão realizar exames, cujos resultados são de interesse
num processo. O perito não defende nem acusa. Sua função limita-se a verificar o fato,
indicando a causa que o motivou. Deve proceder a todas as indagações que julgar
necessárias, devendo consignar, com imparcialidade todas as circunstâncias, sejam
favoráveis ou não ao acusado. (MASSUDA 2016 p. 128)

A medicina forense é uma junção de tecnologia e conhecimento científico em um campo
interdisciplinar, ou seja, uma área que abrange a química, física, biologia, direito entre outras
disciplinas. A ciência forense também pode ser chamada de criminalística, pois as duas possuem
a mesma função, que é analisar áreas que houve algum crime, coletar e analisar indícios de
provas, quem exerce essa função é chamado de perito criminal.
A Perícia Criminal é, atualmente, uma das áreas mais concorridas, e, certamente, uma
das que mais chamam a atenção de muitos que entram na Biomedicina. Entretanto, não
existe uma habilitação do Conselho Federal de Biomedicina específica para o
biomédico na área de perícia criminal. Entretanto, em concursos públicos, ser graduado
em biomedicina e ter registro no conselho regional de biomedicina são requisitos
básicos para o profissional biomédico. Além disso, uma especialização, um mestrado
e/ou doutorado garantirão mais pontos na hora da prova de títulos e, por conseguinte,
elevará na classificação (CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 2019)

A profissão de criminalística também conhecida como perito criminal, inclui diversos
trabalhos na área da medicina legal, com o objetivo de estabelecer ligações entre o local, a
vítima e o criminoso, e ajudar na resolução de crimes de todas as dimensões. Chagas diz que:
As atividades periciais são classificadas como de extrema complexidade, dada à
responsabilidade e à formação especializada inerente ao cargo. Dentre as várias
atividades desenvolvidas, o profissional faz um estudo do corpo ou do objeto envolvido
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no delito, refaz o mecanismo do crime, realiza exames no local onde ocorreu o delito e
efetua exames laboratoriais, entre outras coisas (CHAGAS 2016 p. 44)

Este é um excelente mercado para os profissionais da área biomédica, que veem sua
profissão como uma forma de auxiliar nos casos em que é necessário encontrar a identidade de
um criminoso, e sem uma perícia capacitada, esses criminosos acabam impunes.
O trabalho do perito tem início quando o delegado de polícia o aciona, enquanto o perito
não chega até o local do crime, as autoridades policiais devem se atentar para que nãos seja
alterado absolutamente nada do local do crime, onde o perito irá analisar toda a situação, isso é
feito para que as provas sejam protegidas, ou seja, para que não tenha nada descaracterizado
antes da chegada do perito.
Figueiredo diz que:
Existem formas para que se minimizem os erros que acometem as provas. Manter um
registro que notifique a recolha da evidência, o nome do profissional ou entidade que
recebeu esse vestígio, a data de recolhimento e envio do material, o nome da vítima ou
suspeito e breve descrição do objeto, são formas de garantir que não haja extravio e
troca de material. Cada pessoa que estiver com as evidências físicas em sua posse deve
assinar um documento que registra o nome e a assinatura desta, a qual também deve
conferir se o material está intacto, e a qualquer dano à integridade da amostra, poderá
ser realizada uma busca pelo responsável da amostra naquela hora (FIGUEIREDO,
2012 p. 223)

O código de processo penal instituiu o artigo 159 para mencionar o trabalho do perito
criminal, e na letra da lei diz que “Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão
realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (BRASIL 1941)
O perito criminal é responsável por analisar e produzir laudos técnicos sobre a cena do
crime e / ou objetos coletados no local, e expressar suas opiniões com base nas evidências e
também com base em sua experiência na área.
O perito criminal possui como função ir em busca de vestígios do crime, ou seja,
pegadas, digitais, sangues, fios de cabelo ou objetos que identifique o criminoso, o biomédico
inserido nessa função possui uma facilidade maior por já estar acostumado na rotina de um
laboratório. APCF, Lima e Massuda explicam:
Buscam-se vestígios (impressões digitais, fios de cabelo, sangue, objetos, cadáveres,
rachaduras, etc.) e realiza-se levantamento fotográfico através do plano de ação pericial
formulado na vistoria preliminar. Um croqui é desenhado conforme as medições
registradas entre distâncias das peças encontradas. Todos os vestígios devem ser
minuciosamente examinados, sendo coletados apropriadamente, identificados e
preservados, pois mesmo aquele aparentemente inútil, pode vir a ser um fator de suma
importância para a 15 elucidação. Após todo o trabalho ser feito pode assim haver
liberação do local (APCEF, 2012; LIMA, 2015; MASSUDA, 2016).

Os médicos da Biomedicina podem trabalhar em mais de 40 campos diferentes e têm a
responsabilidade de usar suas habilidades para fazer justiça, auxiliar nas investigações criminais
e identificar criminosos. Massuda afirma:
Um vestígio pode ser de grande valor na elucidação de um crime, por isso o mais
insignificante pormenor não deve ser dispensado, dele pode vir a comprovação de um
ato delituoso. (...) Todo material encontrado no local deve ser considerado como
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suspeito e, portanto, coletado, poderá servir como indício e somente o exame pericial
determinará sua utilidade. (MASSUDA 2016 p. 149)

Os vestígios recolhidos são testados em laboratórios específicos onde quando são
relacionados com os crimes, viram provas. Essas evidências podem ser comparadas com as
amostras exigidas pela polícia no decorrer do processo judicial.
O resultado dos testes feitos em laboratórios é emitido por um perito interno, que possui
como função prestar auxílio ao perito criminal, neste caso, o auxílio é na formulação do laudo.
Massuda diz que:
Entre os vestígios, os microvestígios são materiais sólidos de tamanho diminuto, podem
ser constituintes de lixo ou sujeira, podendo também ter sido transportados por
indivíduos em suas vestes ou corpo. A forma de coleta desses microvestígios é realizada
com um aspirador de pó e agregado a ele uma folha de papel filtro o qual retém o
vestígio para ser analisado posteriormente (MASSUDA, 2016 p. 151).

Quando um biomédico opta por ser perito, por trabalhar na área forense, ele segue os
protocolos de forma mais rápida e eficaz, pois assim, ele já coleta o sangue da área do crime de
acordo com o protocolo do laboratório, ou seja, com anticoagulantes nos tubos, ou recolhe
pedaços de unhas e tecidos de pele é feito um documento mediante fotografia, entre outras
práticas protocoladas pelos laboratórios. Ribeiro afirma que:
O envolve aspectos relativos à interpretação e atuação da justiça, auxilia no
esclarecimento de fatos relevantes que podem ser mencionados no inquérito. Alguns
ramos de atuação da medicina forense são: análises relacionadas a pessoas vivas
(determinam informações específicas como idade, diagnóstico de doenças profissionais,
mentais ou venéreas, acidentes de trabalho, personalidades 10 psicopáticas, lesões
corporais ou conjunção carnal, entre outras situações); análises realizadas no postmortem (esclarecem a causa e data do falecimento, lesões intra vitam e post-mortem,
laudos toxicológicos, análise de fluídos, secreções e vísceras, extração de projéteis e
exumação); análises de objetos e provas (abrangem interpretações com objetos como
roupas, instrumentos, móveis e veículos com indícios de leite, sangue, sêmen, pus,
saliva, urina, líquido amniótico ou massa cerebral). Nesta seção são inseridas atividades
de outras ciências e especialidades, destacando-se a antropologia forense, asfixiologia,
tanatologia, entomologia forense, sexologia forense, psiquiatria forense e toxicologia
forense (RIBEIRO 2018 p. 24)

O biomédico pode atuar como perito criminal, atuando na área de em química forense,
balística forense, genética forense, papiloscópica, documentoscopia, exames na área em que foi
cometido um crime e por fim em entomologia forense.
A balística forense é uma área da perícia criminal em que é estudado as armas que foram
envolvidas na cena do crime, como também as munições, e todas as provas que possam envolver
a arma de fogo.
Câmara explica:
Esta Seção normalmente tem subdivisões: balística interna - estuda a arma e tudo que
ocorre antes do projétil ser disparado (estrutura e mecanismo de funcionamento da arma
de fogo, técnica de tiro, detonação da espoleta e deflagração da pólvora); balística
externa - avalia trajetória do projétil, sua massa, velocidade inicial, superfície, assim
como os efeitos causados pelo meio, como o efeito da resistência do ar e da gravidade;
balística do ferimento – avaliação do efeito do projétil desde quando sai do cano da
arma até atingir o alvo: os impactos, as perfurações e lesões ocasionadas. Os principais
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meios utilizados nesta Seção 9 correspondem à identificação de armas e seus
componentes diretos: projétil utilizado, estojo e resíduo de pólvora expelida
(CÂMARA, 2019 p. 04)

Os peritos que exercem sua função voltada a genética, eles analisam em humanos ou
animais, quaisquer tipos de material biológico, como por exemplo, saliva, sangue, tecido
epitelial e outros, com o objetivo de encontrar a origem daquele material, a quem ele pertence,
Souza explica sobre a
A biologia molecular é a moldadora técnico-científica desta Seção, onde se torna
possível evidenciar a cena crime pelo ácido desoxirribonucleico (DNA) e com os
vestígios biológicos colhidos, permite a identificação do autor do fato ocorrido. A
investigação se inicia pela análise da colheita do material biológico, sendo colhidos os
disponíveis na cena do crime, do suspeito, possíveis testemunhas e da vítima. No
laboratório forense, o perfil de DNA é identificado, inserido nos Bancos de dados de
Perfis Genéticos, onde as identificações são realizadas por meio da coincidência de
Perfis Genéticos que são consignadas pelos peritos criminais sob a forma de um Laudo
Pericial. As principais técnicas de biologia molecular utilizadas, até o momento, na
investigação forense são a reação em cadeia polimerase (PCR), restriction fragment
length polymorphism (RFLP), variable number tandem repeat (VNTR), short tandem
repeats (STR), DNA fingerprint para o isolamento do DNA (SOUZA 2018 p. 12)

Por outro lado, a perícia química forense, análise e caracterização de drogas,
medicamentos, alimentos, pesticidas, tintas, combustíveis, etc, se concentram na identificação
e prova de substâncias que excedem a quantidade permitida de materiais de pesquisa e sua
legalidade. Carvalho explica em relação à química forense:
Nesta seção são aplicados os conhecimentos químicos na resolução de crimes, partindo
desde a detecção de impressões digitais, por deixarmos macromoléculas aderidas às
superfícies, e marcas de sangue. As técnicas mais utilizadas são: do pó, do iodo e da
diaza fluorenona (DFO).(CARVALHO 2016 p. 215)

Toxicologia forense é uma ciência com característica multidisciplinar, em que possui
como objetivo analisar e revelar a verdade da situação exposta perante a Lei, ou seja, Os
profissionais da área identificam e quantificam os efeitos nocivos associados a um ou mais
produtos tóxicos. esta é uma área em que o mercado de trabalho e a demanda por empregos
para graduados em toxicologia estão aumentando.
A Toxicologia é o estudo científico dos efeitos adversos que ocorrem nos organismos
vivos devido aos produtos químicos. Envolve observar e relatar os sintomas, os
mecanismos, a detecção e os tratamentos de substâncias tóxicas, em particular relação
ao envenenamento dos seres humanos (SMITH, 2016)

A perícia de local do crime, é o início de toda a investigação, é ali em que tudo inicia,
Em cenas de crimes reais ou virtuais, os especialistas têm a função de analisar a cena para
encontrar vestígios que esclareçam a forma como ocorreram crimes, criminosos e fatos. A
APCF menciona que:
A perícia criminal é uma atividade técnico-científica, prevista no Código de Processo
Penal, indispensável para elucidação de crimes quando houver vestígios. A atividade é
realizada por meio de ciência forense, responsável por auxiliar na produção do exame
pericial e na interpretação correta de vestígios. Os peritos desenvolvem suas atribuições
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no atendimento das requisições de perícias provenientes de delegados, procuradores e
juízes inerentes a inquéritos policiais e a processos penais. A perícia criminal, ou
criminalística, é baseada nas seguintes ciências forenses: química, biologia, geologia,
engenharia, física, medicina, toxicologia, odontologia, documentos, cópias, entre
outras, as quais estão em constante evolução. (APCF 2018 s/p)

Em cenas de crimes reais ou virtuais, os especialistas têm a função de analisar a cena
para encontrar vestígios que esclareçam a forma como ocorreram crimes, criminosos e fatos.
A perícia do meio ambiente, é uma outra opção de profissão a seguir para quem é
formado em biomedicina, tendo em vista que possui como objetivo analisar as atividades e
questões relacionadas aos crimes praticados contra o meio ambiente, ou seja, as implicações
causadas pelo ser humano no meio ambiente. Machado diz que:
O dano ambiental apresenta-se como um fato físico-material e também pode se associar
a um fato jurídico considerado por uma norma e sua inobservância, e apenas pode
cogitar-se de um dano se a conduta for avaliada injurídica no referente ordenamento
legal. Resumindo, sempre deve existir uma norma que impeça certa atividade ou proteja
o bem ecológico. É claro que, no ato da subsunção dos acontecimentos ao texto da
norma sempre vai existir influência da atitude pessoal do intérprete (MACHADO, 2016,
p.1407).

A tecnologia biomédica está cada vez mais propícia aos resultados obtidos por
profissionais e laboratórios de análises clínicas e criminais. Esta combinação de saberes tem
alcançado avanços inegáveis no contexto da saúde e do saber profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O profissional biomédico possui todos os requisitos necessários para exercer a função
de perito criminal, uma vez em que sua grade curricular do curso de biomedicina possui as
principais matérias que a perícia atua, tais como, biologia, genética, biotecnologia, anatomia,
toxicologia e química, todas essas matérias se encontram na ciência e medicina forense.
O biomédico que atua como perito criminal ele une duas profissões promissoras em
busca de um bem maior que é fazer justiça, usando a ciência juntamente com a Lei.
Por isso é muito importante mencionar a inserção do biomédico na profissão de perito,
pois o mesmo possui a escolha de querer atuar mediante a ciência, e não somente da medicina.

REFERÊNCIAS
APCF - Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Disponível em:. Acesso em: <
http://www.apcf.org.br/Per%C3%ADciaCriminal/Oque%C3%A9per%C3%ADcia.asp > 05 ago. 2021
Chagas, AF. A preservação do local de crime e sua importância para investigações criminais. Acta de Ciências de
Saúde. 2016.
Câmara AGN. Balística Forense. Pet Química.2019;
Carvalho AM. Análise Forense. Rev Bibliot Planej. 2015

60
Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

CRBM3 - Conselho Regional de Biomedicina 3ª região. A pós-graduação torna mais promissora a atuação do
biomédico. Goiás. 2019
FIGUEIREDO, Isabel. Ministério da Justiça. Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil. Brasília, 2012.
MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 24ª Ed. 2016 p. 1407.
MASSUDA, Thiago Y. C. Perícia criminal: Identificação humana por DNA e cena do crime, 2016. Disponível
em: < http://institutobiomedico.com/ibap/wp-content/uploads/2016/02/Apostila-de-Pericia-Criminal-ThiagoMassuda.pdf>. Acesso em: 05 ago 2021
Ribeiro NBV. Tudo que você gostaria de saber sobre medicina legal forense. Rev.Medic.Forense. 2018.
SMITH, Yolanda. O que é Toxicologia? News Medical, Life Sciences e Medicine. Jun. 2016
Souza JAF. A Evolução do DNA na Perícia Criminal. Revista Especialize IPOG. 2018;
VOSS, C.; ZOMERDIJK, L. Innovation in experimental services – an empirical view. In: INNOVATION in
services. 2007.

Publicação Mensal da INTEGRALIZE
Aceitam-se permutas com outros periódicos.
Para obter exemplares da Revista impressa, entre em contato com a Editora
Integralize pelo (48) 99175-3510

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC
Associação Catarinense de Tecnologia
Florianópolis-SC
Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005.
Telefone: (48) 99175-3510
https://www.integralize.onlin

