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Síntese dogmática 

 

A dignidade humana, a eficácia objetiva dos direitos fundamentais e os deveres de proteção estabelecidos 

na Convenção Americana de Direitos Humanos, impõem obrigações positivas ao Estado brasileiro, o qual se 

vincula a atuar a um só tempo com legalidade e efetividade no campo criminal, combatendo a ineficácia nas 

atividades de esclarecimento da verdade e de responsabilização penal nos casos de graves práticas criminosas. A 

consideração das vítimas da criminalidade e de seus familiares como legítimos titulares de direitos, bem como o 

interesse da coletividade na tutela objetiva dos direitos humanos e fundamentais afetados por práticas criminosas, 

fazem com que o influxo do princípio fundamental da dignidade humana no processo penal determine que não se 

mantenha mais uma visão meramente abstrata da vítima, estreitamente reduzida a sujeito passivo do delito, e, por 

consequência, engendra no processo a obrigação estatal positiva de consideração, defesa e reparação dos direitos 

ofendidos pelo cometimento do ilícito. Nesse contexto, imperativo que o Estado brasileiro corrija urgentemente a 

situação de mais de três décadas de inconstitucionalidade por omissão relativamente à regulamentação legislativa 

dos direitos de assistência das pessoas vitimadas por crimes dolosos e seus familiares carentes, conforme disposto 

no art. 245 da Constituição Federal. A importância da temática se aprofunda diante da desonrosa trivialidade com 

que as gravíssimas práticas criminosas se repetem no Brasil, o qual, v.g., apresenta a maior quantidade de 

homicídios do mundo em números absolutos. 

 

Fundamentação 

 

A importância dos valores que se procura proteger e resgatar no tratamento dos direitos das vítimas da 

criminalidade se afigura muito bem sintetizado por Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes ao 

esclarecerem que “a vítima suporta os efeitos do crime (físicos, psíquicos, econômicos, sociais etc.), assim como 

a insensibilidade do sistema legal, o rechaço e a insolidariedade da comunidade e a indiferença dos poderes 

públicos.”1 

Demonstrando o estado de permanente aderência que os efeitos malignos da criminalidade assumem sobre 

a dignidade de suas vítimas, Ana Sofia Schmidt de Oliveira esclarece que o fato criminoso por si só não resume 

todos os efeitos da vitimização, mas, diversas vezes, apenas dá início a um processo que se desdobra em diversas 

fases, cujo acúmulo serve para multiplicar o sofrimento dos ofendidos.2 

Observada a íntima relação entre o princípio da dignidade humana e os direitos fundamentais, que, nas 

palavras de Luís Roberto Barroso, representam “as duas faces de Juno”3, permitir a eternização das ofensas 

suportadas pelas vítimas de crimes equivaleria à inconcebível aceitação de um estado de não reconhecimento da 

dignidade ou mesmo de desimportância quanto à condição humana daquelas pessoas atingidas pelo crime. 

Antonio-Enrique Pérez Luño aponta a existência de uma dimensão comunitária e interpessoal do princípio 

da dignidade, o qual não se limita à esfera de existência individual do ser humano, e, por isso, interfere no sentido 

e no alcance dos direitos humanos e fundamentais. 

 

En el tránsito desde el Estado liberal al Estado social de derecho se ha producido una 

redimensión del significado constitucional del valor fundamental de la dignidad 

humana, que tiende a potenciar su dimensión dinámica y expansiva, al tiempo que su 
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orientación interpersonal y comunitaria. [...] Esta dimensión intersubjetiva de la 

dignidad es de suma trascendencia para calibrar el sentido y alcance actuales de los 

derechos humanos que encuentran en ella su principio fundamentador.4 

 

É esta dimensão comunitária e intersubjetiva da dignidade humana que faz com que o desrespeito e a 

humilhação impostos a um indivíduo signifiquem hipótese de ofensa a direitos humanos e fundamentais lesiva à 

dignidade de todos os indivíduos integrantes da mesma coletividade, os quais, ressalte-se, são absolutamente iguais 

em dignidade. Justamente amparado na estreita relação entre justiça e paz, bem como na ideia de que a dignidade 

humana é a base do direito, o Papa João Paulo II ressaltou que “da justiça de cada um nasce a paz para todos”, em 

sua mensagem para a celebração do Dia Mundial da Paz, em 1º de janeiro de 1998: “La giustizia cammina con la 

pace e sta con essa in relazione costante e dinamica. Giustizia e pace mirano al bene di ciascuno e di tutti, per 

questo esigono ordine e verità. Quando una è minacciata, entrambe vacillano; quando si offende la giustizia, si 

mette a repentaglio anche la pace. [...] È in questo modo che «dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti».”5 

De acordo com Peter Häberle, ao mesmo tempo em que a dignidade humana impõe a todos os membros da 

sociedade uma obrigação de respeito àquele valor, também representa a norma que estrutura e que constitui a 

própria sociedade.6 Dessa maneira, os casos individuais de desprezo à dignidade humana dos membros da 

coletividade, acaba por reverberar em cada indivíduo a negação do valor estruturante e constitutivo de toda a 

coletividade de que faz parte. 

Albin Dearing aponta que a dignidade humana das vítimas da criminalidade representa verdadeiro 

fundamento para o sistema de justiça criminal, haja vista que a dignidade se trata do elemento compartilhado por 

todos os indivíduos integrantes da coletividade, a quem se deve garantir os mesmos direitos e a quem deve ser 

dispensado o mesmo tratamento. 

 

“All individuals are interested in the vindication of the victim’s human rights as they 

flow from human dignity as the common denominator of the status of all persons and 

from legal norms equally protecting the dignity and the rights of all. Crimes concern 

‘the public’ not as a collective entity distinct from individuals, but as an expression 

that captures all individuals, united by law that treat them on an equal footing.” 7 

 

Conforme apontado por Jorge Reis Novais, a concepção de dignidade humana como fundamento dos 

direitos fundamentais, permite a conclusão de que eventuais ofensas graves a direitos fundamentais, também 

significa motivo de ofensa indireta à dignidade humana do titular de direitos fundamentais lesionados.8 

Ágata Maria Sanz Hermida aponta que, devido ao conteúdo amplo do princípio da dignidade humana, ele 

deve estar presente em qualquer circunstância pré-processual, processual ou extraprocessual que tenha como 

objeto o tratamento da situação jurídica de uma vítima de crime.9 Dessa maneira, quando o sistema de justiça 

criminal não apresenta efetividade na apuração dos fatos e na aplicação da legislação penal que protege os direitos 

humanos e fundamentais, acaba por denegar adequado respeito e atendimento à dignidade das vítimas da 

criminalidade, com efeitos diretos sobre a própria sociedade que testemunha as violações de direitos ocorridas 

entre iguais. Na medida em que todos são iguais em dignidade e em acesso aos mesmos direitos fundamentais, o 

reiterado desprezo à dignidade das vítimas de crimes influi na concepção objetiva da sociedade sobre o próprio 

conteúdo desse valor constitucional. 

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet e Jayme Weingartner Neto, quando a violação de um direito explícito 

ou implícito representar hipótese de ofensa à dignidade humana, seja em sua dimensão subjetiva ou objetiva, 
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estaremos diante do desatendimento de um direito de estatura fundamental.10 Desse quadro decorre a conclusão 

de que o Estado, ao lado da obrigação de respeitar os direitos e garantias individuais dos cidadãos, também possui 

o dever de desenvolver a adequada e eficiente investigação dos ilícitos penais, com a efetiva responsabilização do 

agente infrator culpado, sob pena de desconsideração à dignidade humana da pessoa ofendida pelo ilícito. 

Os deveres de proteção que são impostos ao Estado pelos direitos fundamentais encontram correspondência 

no plano internacional dos direitos humanos na doutrina das obrigações positivas (obligaciones positivas), de 

acordo com a terminologia adotada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos11, “na indicação de que os 

Estados têm a obrigação de proteção dos direitos afirmados nas respectivas Convenções.”12 

Nesse contexto, a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos na ordem interna dos 

Estados assumiu, ao lado das normas de direito fundamental, a execução de papel central da construção das 

diretrizes práticas, normativas e hermenêuticas que devem fundamentar todo o sistema de justiça criminal. 

As referidas obrigações positivas se desenvolvem paralelamente nos planos substantivo e também 

processual, tendo em vista que na mesma medida em que os Estados se encontram vinculados a implementar a 

legislação necessária à prevenção da prática de ilícitos, também deve viabilizar meios de efetividade ao conteúdo 

das disposições de direito material estabelecidas. 

O art. 1.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais do que determinar que os seus Estados-

partes respeitem os direitos e liberdades nela reconhecidos, também impõe aos Estados que garantam o livre e 

pleno exercício daqueles mesmos direitos por toda pessoa. Assemelha-se possível verificar, pois, que a Convenção 

estabelece em face dos Estados a configuração de duas ordens de obrigações, consubstanciadas por aquelas de 

cunho negativo, de se abster de ações capazes de ofender os direitos nela previstos, além de obrigações de natureza 

positiva, de garantir que os direitos nela consignados possam ser livremente exercidos por todas as pessoas. 

Por força da obrigação de respeitar os direitos contidos na Convenção, os Estados não podem nem mesmo 

invocar a própria legislação interna, no que se incluem as normas constitucionais, para obstar a prevalência dos 

direitos e deveres convencionais. Tal efeito impõe a obrigação de que os Estados adaptem as suas legislações 

internas, seja para o fim de eliminar restrições eventualmente incompatíveis com o conteúdo de tratados 

internacionais sobre direitos humanos, seja com o propósito de estabelecer disposições normativas necessárias ao 

adequado exercício dos direitos estabelecidos na Convenção. 

As obrigações positivas dos Estados concretizam, pois, deveres de adotar efetivas medidas de prevenção 

de ofensas a direitos humanos, de maneira a evitar a sua ocorrência em desfavor de seus jurisdicionados. Sendo 

certo que, nas hipóteses em que as referidas lesões a direitos humanos se consumarem, devem os Estados adotar 

providências efetivas de plena investigação e punição dos agentes responsáveis pela sua prática, além, quando 

possível, de reparação dos danos decorrentes de tais violações. 

Acrescenta-se que as obrigações positivas dos Estados relativamente à garantia de direitos humanos 

incidem em face de violações provindas não apenas de ações de agentes do Poder Público, mas, igualmente, de 

lesões praticadas por particulares, tendo em vista que a finalidade do tratado é a proteção dos interesses das 

pessoas, independentemente de qualquer outro atributo ou qualidade, sob a ótica ex parte populi.13 Nessa mesma 

ordem de entendimento, denota-se que o objetivo da prescrição convencional de garantia dos direitos humanos 

não se limita apenas à proteção de direitos de investigados ou acusados em face das atividades de investigação, 

persecução penal e de punição do Estado, mas, antes, determina a própria ordem de criminalização, investigação, 

e, sendo o caso, de punição do agente (público ou particular) que desrespeita direitos humanos de outrem. 

Dessa maneira, afigura-se inconvencional qualquer norma, ação, interpretação normativa ou omissão estatal 

que, para além de desrespeitar os direitos humanos previstos na Convenção, deixe de garantir ou garanta de 

maneira insuficiente ou deficitária o livre exercício de quaisquer dos direitos que se encontram nela estabelecidos. 

Sendo certo que, por vincularem todos os ramos de atuação do Estado, as suas obrigações positivas de proteção 

tocam simultaneamente ao Poder Legislativo, que deve proceder com a elaboração de normas adequadas com o 

conteúdo dos tratados internacionais sobre direitos humanos e consentâneas com o seu objetivo de efetividade, 

bem como ao Poder Executivo, especialmente através de suas ações de política pública, e, ainda, ao Poder 

Judiciário, que, nos processos de interpretação e de aplicação da ordem normativa, deve velar pela máxima 

efetividade de todos os direitos humanos consagrados na Convenção, em favor de todas as pessoas envolvidas em 

qualquer demanda sob sua resolução, observado, ainda, que, mesmo em suas atividades de organização e 

aparelhamento, o sistema de justiça também deve atentar para meios e procedimentos alinhados com a missão de 
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respeito e de garantia de direitos humanos. Em suma, visam as obrigações estatais positivas simplesmente 

assegurar a efetividade dos direitos humanos.14 

As obrigações positivas dos Estados também se desvelam diante do art. 8.1 da CADH, o qual determina 

que os seus Estados devem garantir o direito de participação de toda pessoa, em prazo razoável, perante juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial para a determinação dos seus direitos ou obrigações de qualquer 

natureza. Referenda-se, desta forma, a garantia de amplo acesso à jurisdição, o qual, naturalmente, não pode ser 

negado, ou, ainda, dificultado por custos ou procedimentos meramente burocraciais.15 

A garantia de acesso à jurisdição disposta no art. 8.1 da CADH não se limita, por certo, à necessária 

realização do direito de defesa de acusados pela prática de crimes, mas também abrange a obrigação de que sejam 

asseguradas vias de acesso à jurisdição pelas vítimas de violações de direitos humanos e seus familiares, visando 

a determinação dos seus direitos e das obrigações do agente ofensor. 

A Corte IDH, por oportunidade do julgamento do Caso Blake Vs. Guatemala, estabeleceu que o art. 8.1 da 

Convenção também compreende o direito de familiares de vítimas de desaparecimento às garantias judiciais, 

visando a provocação do Estado para o efetivo desenvolvimento das ações necessárias à investigação do 

desaparecimento e da morte da vítima, bem como à imposição das sanções legais cabíveis aos responsáveis pelo 

ilícito, além da fixação dos correspondentes deveres de reparação, ao estabelecer que “el artículo 8.1 de la 

Convención Americana confiere a los familiares del señor Nicholas Blake el derecho a que su desaparición y 

muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los 

responsables de estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se indemnicen 

los daños y perjuicios que han sufrido dichos familiares.”16 

Ainda visando a proteção positiva dos direitos humanos, determina o art. 25.1 da CADH que toda pessoa 

tem direito a um recurso simples, rápido e efetivo, visando a proteção contra atos violadores de seus direitos 

fundamentais. Convém ressaltar que a garantia convencional de recursos contra atos de violação não se limita 

apenas à defesa dos direitos estabelecidos no âmbito da Convenção, mas deve necessariamente abranger também 

os direitos fundamentais consagrados pelas Constituições e pelas leis internas dos Estados.17  

Deve-se ter em conta, ainda, que a expressão recurso empregada pela Convenção não se limita a um 

significado restrito, de medida que visa a provocar a revisão de uma decisão judicial, mas tem alcance amplo, 

representando mecanismo jurídico de acesso ao sistema de justiça em confrontação à prática de ato lesivo de 

direitos humanos. 

Verifica-se que o art. 25.1 da CADH se dirige a um só tempo aos ordenamentos internos e aos sistemas de 

justiça dos Estados, determinando a sua conformação ao modelo de eficiência preconizado no sistema 

interamericano de proteção de direitos humanos. Referida conformação não tem como propósito exclusivamente 

os direitos apontados naquela Convenção, mas, igualmente, quaisquer direitos fundamentais abrigados nos planos 

constitucional ou ordinário. Acrescentam-se, ainda, direitos humanos estabelecidos em quaisquer outros tratados 

sobre direitos humanos ratificados. 

A Corte IDH, por oportunidade do julgamento do Caso Cantos Vs. Argentina18, definiu com precisão o 

alcance do art. 25 da Convenção, dispondo que tal norma estabelece uma obrigação positiva de disponibilizar a 

todas as pessoas recursos judiciais efetivos contra atos violadores de direitos fundamentais. Acrescentou a Corte 

que tal recurso deve ter a qualidade da efetividade, não bastando a previsão formal de meios de defrontar violações 

de direitos humanos, porém notavelmente ineficientes. 

A relação direta das obrigações positivas fixadas no art. 25.1 da Convenção com as garantias judiciais 

estabelecidas no art. 8.1 e o dever de proteção fixado no art. 1.1, estabelecidas também em favor da defesa dos 

direitos das vítimas de violações de direitos humanos, se assemelha expressamente reconhecida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do caso Godínez Cruz Vs. Honduras. 

 

La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho 

internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes 

en la Convención.  En efecto,  según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar 

recursos judiciales  efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 
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25),  recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del 

debido  proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de  los 

mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos  reconocidos 

por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción  (art. 1).19 

 

No Caso del Tribunal Constitucional Vs. Peru, a Corte Interamericana reafirmou que o direito a um recurso 

simples e rápido constitui direito das vítimas de violações de direitos humanos, de obter proteção de acordo com 

as regras do devido processo legal.20 

À vista dos dispositivos convencionais e da jurisprudência apresentados, evidencia-se que o sistema 

interamericano de proteção de direitos humanos determina a todos os Poderes dos seus Estados-partes o 

cumprimento de obrigações positivas para a efetiva proteção de todos os direitos estabelecidos em tratados de 

direitos humanos, bem como para a integral garantia dos direitos fundamentais contidos em normas legais e 

constitucionais dos ordenamentos internos das nações integrantes do sistema. 

Dessa relação dual de respeito e de proteção estatais, exsurge um novo paradigma para os sistemas de 

justiça criminal do sistema interamericano, representado pelo dever de defesa das vítimas de lesões criminosas a 

direitos humanos e fundamentais, bem como de punição penal de agentes criminosos. 

A punição depende de duas dimensões jurídicas, primeiramente a criminalização de condutas ofensivas aos 

direitos humanos, visando a sua dimensão objetiva, completamente desvinculada de quaisquer pretensões 

individuais. E, em um segundo momento, impõe-se a necessidade de previsão e de efetividade das normas de 

processo, sem as quais afigurar-se-iam não concretizáveis as regras de direito material. 

Não se pode desconhecer o posicionamento de certa doutrina, que enxerga no sancionamento penal dos 

agentes violadores de direitos humanos um instrumento violento e equivocado de resposta à criminalidade.21 

Contudo, imprescindível objetar que seguramente não é a criminalização de emergência22 ou de controle de classes 

que os tratados internacionais de direitos humanos infligem. Do mesmo modo como tratado no âmbito do direito 

constitucional, a atuação do direito criminal guiada pelas normas de direito internacional devem observar critérios 

de proporcionalidade na sua criação e aplicação, de maneira que se abstenha de criar restrições indevidas a 

liberdades individuais, mas que também não se assemelhe inerte no combate às violações de direitos humanos e 

fundamentais, tornando-se cúmplice de tais violações. Aspira-se, pois, que as atuações penais e processuais penais 

dos Estados sejam consentâneas com as necessidades de preservação de uma sociedade democrática, na medida 

em que os seus efeitos sejam eficazmente dissuassórios de condutas que representam hipóteses reais de ofensa a 

valores cruciais a direitos humanos ou fundamentais. 

Douglas Fischer e Frederico Valdez Pereira denominam de eficácia deterrente o propósito de prevenção 

geral e especial de um sistema jurídico efetivo, cujos efeitos dissuassórios não se encontram propriamente no rigor 

da pena ou na sanção abstratamente cominada ao ilícito, mas sim “no prognóstico positivo de que o delito será 

prontamente investigado e punido eficientemente pelo mecanismo judiciário.” 23 

O desenvolvimento de uma sociedade livre para o exercício de todos os seus direitos, depende de um Estado 

onde a criminalidade não prospere à sombra da ineficiência do seu sistema de justiça, pois a impunidade coloca 

em pratos e balanças a certeza de benefícios e a dúvida sobre os castigos. 

Jesús-María Silva Sánchez, tratando do direito penal como sistema de proteção subsidiário de bens jurídicos 

destaca a importância da sua eficiência, cuja aplicação, visando a prevenção de novos crimes e até mesmo a reação 

informal da sociedade contra a criminalidade, deve gerar um custo social menor que os gravames dos crimes 

perpetrados e das reações causadas no seio da sociedade.24 Não se pretende sustentar, pois, que a incidência 

criminal deva ser a primeira medida de resposta a toda violação à ordem jurídica, no entanto, em sede de graves 

violações de direitos humanos e fundamentais, não se pode buscar a inversão dos valores envolvidos, de maneira 

                                                 
19  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Godínez Cruz  Vs. Honduras, Exceções Preliminares, 

sentença de 26 de junho de 1987, Série C, n. 3. 
20  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Peru, Mérito, Reparações e 

Custas, sentença de 31 de janeiro de 2001, Série C, n. 71. 
21  "[...] consideramos que a opção de responder à violência sistematicamente exercida contra os direitos humanos 

com a violência inerente às sanções penais é totalmente equivocada [...]. A sanção penal, além de prejudicar 

as camadas sociais desfavorecidas, alimenta o círculo vicioso da violência social, tornando-se um instrumento 

de dominação que não pode nem deseja tutelar efetivamente os bens jurídicos da maioria da população.” 

(DIMOULIS, Dimitri. O art. 5º, § 4º, da CF: dois retrocessos políticos e um fracasso normativo. In: TAVARES, 

André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. (Orgs.). Reforma do judiciário: analisada 

e comentada. São Paulo: Método, 2005, p. 112). 
22  MOCCIA, Sérgio. Emergência e defesa dos direitos fundamentais. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

ano 7, n. 25, jan-mar, 1999, p. 58-91. 
23  FISCHER, Douglas; FREDERICO, Valdez Pereira. As obrigações processuais penais positivas: segundo as 

cortes europeia e interamericana de direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 76. 
24  SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. Eficiência e direito penal. Barueri, SP: Manole, 2004, p. 57. 



a enxergar nas respostas legais e proporcionais às violações ilegais e desproporcionais praticadas contra os direitos 

humanos das vítimas uma hipótese injusta de violência social. 

A eliminação da chamada “violência inerente às sanções penais” de agentes violadores de direitos humanos 

desconsidera a posição e os direitos das vítimas daquelas mesmas violações, além de reduzir a percepção coletiva 

do valor da dignidade humana. É justamente esse o equilíbrio que a legislação e o sistema de justiça criminal 

devem perseguir. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por oportunidade do julgamento do Caso Myrna Mack Chang 

Vs. Guatemala, reconheceu que as vítimas de violações de direitos humanos possuem direitos no processo. Não 

apenas as vítimas, mas também os seus familiares, têm o direito de obter o esclarecimento dos fatos, à identificação 

e à punição dos agentes diretamente responsáveis pelas lesões sofridas, e, ainda, de obter as reparações dos danos 

experimentados. 

 

A la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces como rectores 

del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin 

de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la 

impunidad. De este modo, si las autoridades permiten y toleran el uso de esta manera 

de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un 

ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial. Esto conduce a la violación de 

la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y 

menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo 

sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las 

consecuentes reparaciones. 25 

 

O reconhecimento dos direitos das vítimas da criminalidade e de seus familiares foi, inclusive, fundamento 

de condenação imposta ao Estado brasileiro por oportunidade do julgamento do Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. 

 

Os familiares de vítimas de violações de direitos humanos têm o direito a um recurso 

efetivo. O conhecimento da verdade dos fatos em violações de direitos humanos como 

as deste caso é um direito inalienável e um meio importante de reparação para a 

suposta vítima e, quando cabível, para seus familiares, além de constituir uma forma 

de esclarecimento fundamental para que a sociedade possa desenvolver mecanismos 

próprios de desaprovação e prevenção de violações como essas no futuro. 

Em conseqüência, os familiares das vítimas têm o direito, e os Estados têm a 

correspondente obrigação, a que o ocorrido seja efetivamente investigado pelas 

autoridades estatais, a que se inicie um processo contra os supostos responsáveis por 

esses ilícitos e, se for o caso, de que lhes sejam impostas as sanções pertinentes. 26 

 

A importância da afirmação das obrigações positivas de investigar e sancionar é crucial para a sedimentação 

dos deveres dos Estados quanto aos direitos humanos, haja vista que acentua a sua ordem de efetividade, de 

maneira a evitar um cumprimento meramente formal daqueles direitos. 

Por oportunidade do julgamento do Caso Gomes Lund Vs. Brasil, a Corte IDH estabeleceu a necessidade 

de que, dentre os elementos a serem considerados na aplicação do princípio da ponderação para a resolução de 

conflitos entre direitos previstos na CADH, não se pode omitir a avaliação da posição jurídica das vítimas de 

violações e de seus familiares quanto ao direito de acesso à justiça, fundamentados nos arts. 8 e 25 da Convenção. 

 

Com relação à aplicação do princípio de ponderação aduzido pelo Estado, entre as 

diversas medidas adotadas como garantia de não repetição, para efeitos de cumprir o 

artigo 1.1 da Convenção Americana, e do princípio de legalidade, previsto no artigo 9 

do mesmo tratado (par. 132 supra), o Tribunal valora positivamente as numerosas 

medidas de reparação e não repetição adotadas pelo Brasil, as quais serão abordadas 

no capítulo correspondente às reparações da presente Sentença. Embora essas medidas 

sejam importantes, não são suficientes, porquanto omitiram o acesso à justiça por 

parte dos familiares das vítimas. Nesse sentido, o Tribunal observa que, em sua 

aplicação do princípio de ponderação, o Estado omitiu toda menção aos direitos das 

vítimas, derivados dos artigos 8 e 25 da Convenção Americana. Com efeito, essa 

ponderação se faz entre as obrigações estatais de respeitar e garantir e o princípio de 

legalidade, mas não se incluem na análise os direitos às garantias judiciais e à proteção 

                                                 
25  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Mérito, Reparações e 

Custas, sentença de 25 de novembro de 2003, Série C, nº 101. 
26  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, Mérito, Reparações e Custas, 

sentença de 04 de julho de 2006, Série C, n. 149. 



judicial das vítimas e seus familiares, os quais foram sacrificados da maneira mais 

intensa no presente caso. 27 

 

Importa ressaltar que a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos determina que a ponderação 

entre valores e direitos seja um processo constante na realização integral do dever de proteção dos direitos 

humanos, ao estabelecer em seu art. 32.2 que “os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, 

pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, em uma sociedade democrática.” 

A ampla consideração dos direitos de ofendidos e seus familiares na resolução das questões apresentadas à 

Corte IDH evidencia que a possibilidade de restrições externas aos direitos permite a expansão da sua própria 

eficácia, de maneira a salvaguardar a máxima amplitude de bens, valores, e titulares em uma sociedade 

democrática. Nesse sentido, segundo esclarece Valério de Oliveira Mazzuoli, “apenas em contextos democráticos 

se limitam direitos de alguns em detrimento dos direitos de outros ou das justas exigências do bem comum.”  28 

Diretamente relacionada com a dimensão objetiva de proteção dos direitos humanos e fundamentais, o 

dever estatal de amparo à dignidade das vítimas de graves violações criminosas de direitos humanos e 

fundamentais, e, ainda em conformidade com o cabedal dos valores de justiça da sociedade, exsurge o dever 

constitucional de assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crimes dolosos, 

prevista no art. 245 da Constituição Federal. Conforme apontado por João Miranda Silva, “a proteção às vítimas 

de crimes é dever e função do Estado e uma manifestação de solidariedade social.”29 Inegável, pois, a equiparação 

que se pode coligir destes deveres de proteção e de solidariedade social relativamente ao conteúdo comum dos 

direitos fundamentais explicitamente relacionados no Título II da Carta da República, cuja relevância e 

essencialidade se revelam mesmo superiores que alguns dos direitos formalmente relacionados naquele catálogo.30 

Não obstante a ausência de legislação infraconstitucional a conferir efetividade ao direito previsto no art. 

245 da Constituição Federal, não se pode declinar qualquer normatividade ao seu conteúdo, posicionando-a como 

uma mera diretriz programática, observado que todas as normas constitucionais ostentam um caráter irradiante 

que, no mínimo, impulsiona a interpretação e a aplicação do direito infraconstitucional. Dessa maneira, verifica-

se, preliminarmente, que a ordem constitucional não se preocupa tão-somente com a vitimização direta, mas 

também reconhece e busca amparar as consequências da denominada vitimização vicariante, ou seja, aquela que 

recai e impõe sofrimento real a outras pessoas situadas no entorno da pessoa ofendida, tornando-as também vítimas 

do crime, v.g., os familiares da pessoa ofendida.31 

O sentido da garantia de assistência prevista na norma constitucional em destaque é amplo, compreendendo 

desde a concessão de meios econômicos para a manutenção dos familiares de vítimas da criminalidade, haja vista 

que se refere aos seus herdeiros e também dependentes de reduzidas condições financeiras (carentes), até mesmo 

a assistência jurídica, psicológica, de saúde e de assistência social. 

Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, em comentário pontual sobre a norma em questão expõem a 

sua finalidade assistencial, jurídica e social, ao afirmarem que “a exigência de Lei Regulamentadora diz respeito 

ao fato de que o dispositivo não trata, tão somente, de assistência jurídica às vítimas de crimes dolosos. A 

disposição constitucional vai além, na medida em que estabelece a obrigatoriedade de o Estado prestar assistência 

social às vítimas e seus parentes.”32 

A norma constitucional em referência se trata, pois, de inequívoco direito fundamental estabelecido pelo 

Poder Constituinte originário em favor das pessoas vítimas de graves violações de direitos humanos e 

fundamentais em virtude da criminalidade violenta e suas famílias. 

Não obstante a sua vital importância para a proteção e a reparação de direitos fundamentais malferidos pelo 

crime, a referida disposição constitucional, após mais de três décadas aguardando lei que lhe permita alcançar a 
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Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas, sentença de 24 de novembro de 2010, Série C, n. 219. 
28  PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção 
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29  SILVA, João Miranda. A responsabilidade do Estado diante da vítima criminal. São Paulo: Mizuno, 2004, p. 

67. 
30  Convém anotar a existência de doutrina que, pela importância do conteúdo material do direito na definição de 

sua fundamentalidade, aponta direitos apenas formalmente fundamentais, a exemplo de José Carlos Vieira de 

Andrade: “Haverá, assim, direitos fundamentais em sentido material que não o são formalmente, porque não 

estão incluídos no catálogo constitucional. Tal como, logicamente, a inversa se torna, pelo menos, viável: 
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direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 77). 
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os seus familiares).” (MACHADO, Carla; GONÇALVES, Rui Abrunhosa (Coords.). Vitimologia e 

criminologia. In: Violência e vítimas de crimes. Vol 1: adultos. Coimbra: Quarteto, 2002, p. 34). 
32  CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). 

Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 2.181. 



esperada concretude, representa, na linha das ideias apontadas por José Eduardo Faria, uma forma de negativa sutil 

de um direito fundamental das vítimas da criminalidade violenta e seus familiares, tendo em vista que, apesar de 

formalmente assegurar uma garantia de assistência, se assemelha materialmente ineficaz desde o primeiro dia da 

promulgação da Carta da República até os dias presentes.33 

Por oportunidade da realização do 7º Simpósio Internacional de Vitimologia, ocorrido no mês de agosto de 

1991, no Rio de Janeiro e em São Paulo, Luiz Coelho de Carvalho apresentou estudo no qual já alertava: “a matéria 

tratada naquele art. 245 da vigente Constituição Federal, já dormita, por quase três anos, carente da necessária e 

indispensável Lei Complementar que a dinamize. Até o presente é letra morta, embora uma expectativa.” 34 A 

expectativa de três anos de omissão que já afligia o autor em 1991 continua a afligir a sociedade brasileira e as 

famílias das mais de um milhão e quinhentas mil vítimas de homicídios intencionais ocorridos no Brasil desde a 

promulgação da Carta da República. 

A Constituição Federal, consciente dos efeitos sociais deletérios da criminalidade violenta, bem como da 

vulnerabilidade das vítimas diretas e indiretas de crimes graves, especialmente quando tais fatores se apresentam 

conjugados com situações de hipossuficiência econômica, tratou de estabelecer um dever estatal de assistência.  

Justamente em virtude das gravíssimas consequências das ações criminosas, de naturezas patrimonial, 

psicológica e social, suportadas solitariamente pelas suas vítimas e familiares, se justifica o seu reconhecimento 

como grupo vulnerável, a compreender aqueles  indivíduos que, sem estabelecerem necessariamente um vínculo 

caracterizador de identidade coletiva, demandam uma proteção legal diferenciada em razão da sua fragilidade ou 

deficiência para a defesa e realização dos seus direitos.35 

A conjugação do natural estado de vulnerabilidade das vítimas diretas e indiretas da criminalidade violenta 

com situações recorrentes de hipossuficiência econômica das suas famílias, constituem elementos que tornam 

justificável e necessária a opção constitucional de assistência destacada na norma constitucional em referência. 

Evidentemente que o dever de assistência do Estado, baseado nas diretrizes da solidariedade social, da 

justiça e do bem-estar em favor daquele grupo vulnerável, em absolutamente nada se confunde com a hipótese de 

responsabilidade civil objetiva inserta no art. 37, § 6°, da CF, que envolve, em regra, a percepção de dano 

decorrente de ação ou omissão do próprio Estado. 

Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes esclarecem que, por força do art. 245 da Constituição Federal, 

tratando-se de uma norma de proteção a pessoas hipossuficientes, o Estado deveria assumir uma responsabilidade 

bem maior que a nela contida, para o fim de que fossem também abarcadas pelo amparo do Estado as hipóteses de 

crimes culposos.36 

Denota-se, portanto, que o dever estatal em face das vítimas de delitos graves e suas famílias tem natureza 

assistencial urgente e admite, inclusive, necessárias ampliações, de maneira a proteger adequadamente os direitos 

fundamentais e a dignidade humana daquele grupo vulnerável. No entanto, apesar da sua primacial relevância 

jurídica e social, tratando-se de norma de eficácia limitada, a garantia disposta no art. 245 da Constituição Federal 

depende da criação de lei que viabilize a plenitude de seus efeitos.37 

Não deve ser pelo fato de estarmos diante de uma norma de direito fundamental desprezada pelo Poder 

Público, especialmente pelo Estado-legislador, há mais de três décadas que o dispositivo constitucional em questão 

não contém qualquer traço de normatividade, como se não existisse. Nesse sentido, o processo penal também pode 

ser palco de cumprimento do dever fundamental de assistência às vítimas da criminalidade violenta e seus 

familiares, sendo notável a correlação da referida disposição constitucional com o previsto no art. 201, § 5º, do 

Código de Processo Penal, o qual autoriza, sempre que necessário, o encaminhamento judicial de vítimas a 

atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde. 

À sombra da garantia fundamental de assistência prevista no art. 245 da Constituição Federal, o Código de 

Processo Penal nitidamente incorporou a preocupação de restaurar os direitos fundamentais e a dignidade humana 

                                                 
33  FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 99. 
34  CARVALHO, Luiz Coelho de. A vitimologia e a Constituição da República Federativa do Brasil. In: 

KOSOVSKI, Ester (Org. e Ed.). Vitimologia: enfoque interdisciplinar. Rio de Janeiro: Reproarte, 1993, p. 281. 
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das vítimas de delitos. No entanto, o sistema de justiça criminal, mesmo à vista de tais balizas normativas, ainda 

atua com a perspectiva de que apenas lhe toca o conhecimento do delito e da condição do acusado ou do 

investigado. Conforme apontado por Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes, o Estado insiste em 

não considerar igualmente o respeito e o atendimento aos direitos fundamentais de agentes criminosos e suas 

vítimas, na medida em que “os escassos investimentos públicos parecem destinados sempre ao punido (novas 

prisões, infra-estruturas penitenciárias etc.) como se a ressocialização da vítima não fosse um objetivo básico do 

Estado ‘social’ de Direito.”38 

 

Propostas de enunciados: 

 

1- a dignidade humana das vítimas da criminalidade e de seus familiares, bem como a Convenção 

Americana de Direitos Humanos e a jurisprudência vinculante da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, impõem o cumprimento efetivo da obrigação processual penal positiva de realização de 

procedimentos de investigação criminal sérios, adequados e eficientes ao esclarecimento da verdade, 

e, sendo o caso, de punição dos agentes violadores de direitos humanos e fundamentais, sejam eles 

agentes do Estado ou particulares. 

2- o conteúdo do princípio da duração razoável do processo não se restringe exclusivamente a uma 

perspectiva de respeito aos direitos individuais de réus e investigados, mas também representa 

obrigação de proteção objetiva dos direitos humanos e fundamentais, em favor da sociedade, e de 

garantia dos direitos das vítimas de crimes e de seus familiares, os quais têm o direito ao esclarecimento 

da verdade e de punição dos agentes responsáveis pela prática de ilícitos com eficiência e em tempo 

razoável. 

3- a dignidade humana e os direitos das vítimas de crimes e de seus familiares devem ser parâmetro de 

interpretação normativa, análise da validade de normas e de ponderação na solução de colisões entre 

normas de direitos humanos e fundamentais. 

4- o Estado brasileiro incorre há mais de três décadas em situação de inconstitucionalidade por omissão 

em face da ausência de regulamentação legislativa do direito fundamental de assistência às pessoas 

vitimadas por crimes dolosos e aos seus familiares carentes, que se encontra expressamente garantido 

pelo art. 245 da Constituição Federal de 1988. 
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