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CHICO XAVIER E AS TESTEMUNHAS DO “ALÉM”...  
A JUSTIÇA PODE ACEITAR  

COMO PROVA CARTAS PSICOGRAFADAS?  
TRATA-SE DE PROVA LÍCITA ?1 

A REFORMA DO CPP E ASPECTOS PERTINENTES AO TEMA 
(SEMANA DE ATUALIZAÇÃO JURÍDICA) 

 
Em três casos de julgamentos históricos, a Justiça aceitou as cartas sobrenaturais 

para absolver os réus de crime de homicídio. E, ainda, em mais um caso, Chico foi ouvido 
como “testemunha mediúnica”. 

Sobre o destino dos réus, Chico Xavier disse:  
“Recebo as mensagens, mas se a Justiça acata as cartas como provas, não 

foi a meu pedido”. 
 Chico Xavier vivia na cidade de Uberaba/MG, natural de Pedro Leopoldo/MG, 

tendo psicografado mais de 10 mil cartas e 412 livros, estes, traduzidos em 15 idiomas, com 
vendagem superior a 25 milhões de exemplares, tendo morrido tão pobre quanto nasceu. Os 
direitos autorais de suas obras eram revertidos integralmente para suas obras assistenciais2. 
Em fevereiro de 2000 foi eleito o “Mineiro do Século”, eleição que mobilizou Minas e superou 
concorrentes poderosos como Santos Dumont(segundo colocado), Pelé, Betinho, Carlos 
Drummond de Andrade e Juscelino Kubitscheck(sexto colocado). 

Vamos aos casos: 
1º crime: 

Henrique Emmanuel Gregoris, vítima(1952-1976) 
 
 
Órfão de pai aos 11 anos, Henrique desde cedo começou a trabalhar.   
Aos 20, segundo amigos, já estava praticamente estabilizado financeiramente. 
Em 1976, Henrique, quase como todo jovem goiano, sempre andava armado, 

mesmo contra a vontade da mãe.  
Preocupado com o roubo de material da obra que está construindo, Henrique deixa 

sua arma com um vigia, que contrata. 
Nesta época, com 23 anos de idade, Henrique foi apresentado pelo amigo João 

Feixo Pontes a um empresário, João Batista França(diretor de futebol do Vila Nova e 
funcionário público) e, mesmo sem ter muito relacionamento com o mesmo, se dão bem e 
pede ao empresário para arrumar uma arma para ele, já que o seu havia dado para o vigia.  

No dia 10 de fevereiro de 1976, Henrique aceita o convite de João França,  para 
um programa com duas mulheres de programa(vindas de uma boate) em um motel (em 
Aparecida de Goiás).  

Henrique também chama o amigo João Freixo Pontes, que recusa o convite.  
Na machista Goiânia dos anos 70, João França é protagonista de um escândalo que 

maculou sua vida pessoal mas em nada alterou sua rotina profissional.   

                                                 
1 Conferir em Capítulo especial na obra -  Manual de Sentença Criminal, volume 2, 
PODIVM, 2005, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira. 
2 Chico dizia: “Os livros não me pertencem. Eu não escrevi livro nenhum. ‘Eles 
escreveram’” 
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No motel, Henrique, que havia ingerido bebida alcoólica, cobra do 
empresário João França a arma que havia prometido e mesmo as mulheres tentado 
dissuadi-lo da idéia, ele insiste, o empresário busca a arma no carro, tira as balas do 
revólver, mas sem perceber que havia uma delas ficado no tambor, concordou em 
participar de uma brincadeira de roleta russa, sendo impedido pelas mulheres mas, 
na fatalidade, o empresário João França aponta a arma para Henrique, continuando 
a brincadeira e a arma dispara, matando Henrique.  

 
João França, desesperado, socorreu Henrique mas não houve tempo de salvá-lo.  
Morto, psicografou cartas dividindo a responsabilidade da sua morte com seu 

algoz.  
Afirmou nas cartas que o processo judicial atrapalharia seu desenvolvimento 

espiritual no além. 
O empresário foi indiciado pela polícia como homicídio culposo. 
O juiz da época, Orimar de Bastos, foi para o Fórum de Piracanjuba/GO, 

em junho de 1976 e relata que ali sofreu uma sensação paranormal: começou bater 
a sentença e, na terceira folha, quando o relógio da cidade bate 21 horas, algo 
estranho acontece, ou seja, entra em “transe” e até às 24 horas não se recorda do 
que escreveu.  No dia seguinte, toma um susto, pois as 3 primeiras folhas da 
sentença estavam com erros de datilografia, enquanto as demais 6 folhas, que não 
se recordava, estavam perfeitas, sem nenhum erro, culminando pela impronúncia do 
acusado, por falta de dolo, bem como qualquer dos elementos da culpa(negligência, 
imperícia e imprudência).  

Considerou uma fatalidade, um acidente.  
 

Prof. Thales Tácito: O curioso neste episódio é que o juiz, ainda que sem 
fundamentar expressamente neste sentido, acabou adotando a então consagrada teoria 
alemã da imputação objetiva, ou seja, a própria vítima se auto-colocou em perigo, 
absolvendo o réu, o que para época foi motivo de muita polêmica, já que, para tanto, 
fundamentou não na teoria alemã, mas sim, tão somente, na carta psicografada.A mãe da 
vítima, Dona Agostinha, inconformada, se habilita nos autos como assistente de acusação, 
para recorrer da sentença, contratando o advogado Vanderlei Medeiro, que chega a interpor 
Apelação. No dia seguinte, a mãe de Henrique recebe a visita de Chico Xavier, que tinha sido 
homenageado em Goiânia e passou ali para conversar sobre o filho Henrique, que esteve em 
espírito em sua casa em Uberaba/MG: 

 
 “O minha velha...não esquente a cabeça...tudo passou...obrigado pelo seu 

esforço, esforço de não guardar ressentimento...realmente o seu filho estava 
brincando com a vida...não tinha idéia que o final seria aquele...foi uma zebra sem 
tamanho que me surpreendeu...mas não há de ser nada...o mãe, não culpe ninguém, 
eu  agradeço o seu pedido ao nosso advogado, Dr. Vanderlei e peço que transmita 
aos nossos, ..., o amor e respeito que me deram a paz...” 

 
 
 
 
 
 
 

2º crime: 
Maurício Garcez Henrique, vítima(1961-1976) 
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 Na madrugada de 08 de maio de 1976, Maurício sai de uma festa com o amigo 
José Divino Nunes.  

No outro dia cedo, Sábado, Maurício, triste que o pai que estava magoado com ele, 
resolve não ir na escola e vai para casa do amigo José Divino, que tinha 18 anos quando viu-
se envolvido em um dos mais rumorosos crimes de Goiânia 

 José Divino convida o amigo Maurício para uma festa, dizendo que uma paquera 
da vítima estaria na festa, o que o deixa ansioso e pede um cigarro(denote-se bem, cigarro 
lícito), dizendo José Divino que não tem, que acabou. Resolvendo encontrar um cigarro, 
encontrou em uma pasta um revólver(do pai de José Divino) que mudaria 
radicalmente a vida de todos os envolvidos.  

 
Depois de brincar com a arma, tendo a descarregado, foi repreendido por 

José Divino que a tomou e, ao invés de guardar o revólver, quando Maurício estava 
na cozinha, resolveu ele mesmo brincar com arma.  

Nisso, Maurício volta da cozinha com um cigarro, pergunta ao amigo se ele 
quer um, ele diz que não e, quando José Divino vai tentar sintonizar uma estação de 
rádio com um braço, com o outro, acidentalmente, dispara a arma, atingindo o 
amigo Maurício.  

 Inconformados com a morte do filho, os pais de Maurício vão ao cemitério 
diariamente, durante um mês. 

Ainda em estado de choque, os pais de Maurício recebem visita da mãe de 
Henrique Emmanuel Gregoris, morto no motel no dia 10 de fevereiro de 1976, em caso 
anterior narrado.  

Maurício, por coincidência, tinha aula de música com Márcia, irmã de Henrique. 
Dona Agostinha leva alguns livros espíritas para os pais de Henrique.  

Veja como o destino de duas vítimas se entrelaçam neste mistério profundo do 
espiritismo.No dia 27 de maio de 1978, os pais de Maurício, diante de Chico, recebem a 
primeira carta do filho e a partir de então resolvem perdoar:  

 
“Queridos papai, mamãe, Maria José e Nádia, que Deus nos 

abençoe...estou aqui com meu avô Henrique...e peço a vocês coragem e 
resignação... é preciso lembrar de Deus nos acontecimentos da terra...faço um 
pedido...não fiquem pensando na minha volta para cá, criando sentimentos 
tristes...o Zé Divino não teve culpa no meu caso...se alguém deve pedir perdão...sou 
eu, pois não devia ter ficado brincando ao invés de estudar...prometo melhorar para 
fazê-los tão felizes quanto eu puder...sou seu filho, irmão saudoso e agradecido, 
Maurício Garcez Henrique.  

 
A polícia continuava investigando o caso e os peritos concluíram que a versão de 

disparo acidental dado pelo acusado poderia ser aceita e o caso, coincidentemente, foi parar 
nas mãos do juiz Orimar de Bastos, que já havia absolvido outro réu através de cartas 
psicografadas por Chico Xavier. Em junho de 1980, em Goiânia, no Tribunal do Júri, o 
acusado é levado a Júri Popular e absolvido por 6 votos a 1. 

 
 
 
 
Interrupção do Prof. Thales Tácito: Mais um dado curioso neste episódio é que 

o mesmo juiz, acolhendo a decisão soberana do Júri, que não precisava fundamentar (sistema 
da íntima convicção), acabou mais uma vez consagrando a teoria alemã da imputação 
objetiva, ou seja, a própria vítima se auto-colocou em perigo ao brincar com a arma e tira-la 
da pasta do pai de José Divino, absolvendo o réu, o que para época foi motivo de mais uma 
polêmica(admissão da carta psicografada). 



       IV Curso de Atualização Jurídica 
   Aula: Direito Processual Penal  
   Tema: Pode a Justiça aceitar testemunhas do além? 
   Prof.: Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira         
   Data: 21/01/2005 
      
 

 

 

E após a coincidência do juiz Orimar de Bastos, que foi responsável pelos dois 
casos alhures mencionados, um em Piracanjuba/GO, como juiz singular e outro, em 
Goiânia/GO, como juiz Presidente do Tribunal do Júri, pouco depois de absolvição de José 
Divino, o juiz Orimar de Bastos recebeu um telefonema da mãe da vítima Henrique, o 
jovem que morreu num motel, dizendo que médium Chico Xavier queria ter um encontro com 
ele. 

Neste encontro, Chico agradeceu ao juiz por ter escutado os “amigos 
desencarnados” , tendo o juiz respondido que “somente fez sua obrigação e que 
julgou de acordo com sua consciência”.  

Nisso Chico arrematou: “e julgou também com a consciência de nossos 
colegas que não estão mais aqui...” O juiz, intrigado, perguntou:- Como assim 
?...Chico disse que existem certas coisas difíceis de explicar, fecha os olhos, entra em transe, 
a secretária dele(Dona Zilda) colocou o papel na frente e com o lápis na mão, e a outra sobre 
a testa, cobrindo os olhos, Chico começa a escrever/psicografar: 

 
 
 
 
“Meu prezado Orimar, Deus te ilumine...não estranhe as decisões que você 

tomou...por trás das suas decisões existem alavancas de luz, com o objetivo de 
melhorar o relacionamento das pessoas...o julgamento do caso do jovem Maurício 
estava previsto com o objetivo de se revelar novos tempos que vão trazer as 
verdades simples da vida...que Deus o abençõe e fortaleça, conduza e inspire, são os 
nossos votos, Adalberto Pereira da Silva.(A carta psicografada por Chico Xavier era 
do espírito do juiz Abalberto Pereira da Silva, que tinha morrido muito antes do juiz 
Orimar ter sido juiz. Na mensagem o espírito citava ainda o nome de outras 14 
autoridades que atuaram na região de Goiás e que já tinham falecido muito antes). 
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3º crime:   

Gleide Maria Dutra(1955-1980) 
 
Miss Campo Grande 1975, a bancária Gleide Maria Dutra de Deus foi morta com 

um tiro pelo próprio marido(João Francisco Marcondes de Deus), no dia 01º de março de 
1980. Ela chegava em casa, cansada de uma festa, sentou-se na cama e foi alvejada na 
garganta quando tirava os sapatos. No processo por homicídio, em 1985, um juiz de Campo 
Grande aceitou que a defesa apresentasse “cinco cartas psicografadas pelo médium Chico 
Xavier, nas quais a vítima dá a entender que a arma disparou acidentalmente. O júri o 
absolveu por 7 votos a zero, mas a sentença foi anulada por recurso da promotoria, que 
queria condenação por homicídio doloso” (“Marido das cartas psicografadas volta a júri”, O 
Estado de S. Paulo, 6-4-90, p. 16). 

Cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier, supostamente enviadas por ela, 
afirmaram que o tiro foi acidental: 

 
“Querido companheiro e esposo de coração. Eu mesma pedi a Jesus que 

me permitisse não me afastar do corpo sem que eu pudesse esclarecer a verdade. 
Eu sentei na cama quando notei que você tirava o cinto cuidadosamente. Nem eu 
nem você sabemos explicar como o revólver foi acionado e a bala atingiu a minha 
garganta. 

 
5 anos depois, João de Deus foi levado a novo Júri e desta feita, foi condenado a 

homicídio culposo, em 1 ano e meio de detenção, mas o crime já tinha prescrito. 
 
 
Neste caso, também percebemos a incidência da teoria da imputação objetiva, pois 

por esta, uma pessoa somente poderia ser responsabilizado penalmente por um fato(leia-se: 
a um sujeito só pode ser imputado o fato, no caso, homicídio culposo “se ele criou ou 
incrementou um risco proibido relevante e, ademais, se o resultado jurídico 
decorreu desse risco(isto é: se a lesão ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico 
decorreu desse risco)”(cf. Manual de Sentença Criminal, JUSPODIVM, 2005, Thales 
Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira). 
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4º crime: 

 
Em outro júri de homicídio, um juiz de Gurupi-GO, em 1987, convocou Chico 

Xavier como testemunha (não como testemunha visual, mas mediúnica!!), pelo fato de o 
médium ter recebido mensagem do além da pretensa vítima (“Testemunha do crime: o 
médium”, O Estado de S. Paulo, 25-3-87, p. 17).  

E o "Jornal Espírita" comentou essa notícia em matéria de primeira página: 
"Haverá de chegar um tempo em que os espíritos poderão vir do 'lado de lá' - com o aval das 
autoridades - consertar tantas injustiças" (Ano XI, No. 143, Maio de 1987). 
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Conclusões:  
 
Este autor, que não é espírita, em conclusão, pede licença a todos para acreditar 

na veracidade das cartas, por uma experiência vivida na comarca de Cláudio/MG, onde a 
vítima de Homicídio, Fábio da Silva Groppe, em espírito, falou para sua mãe, Efigênia Groppe, 
perante a equipe de Chico Xavier, narrando detalhes da sua morte, em disparo de arma de 
fogo(réu Clodoaldo Rones Mascarenhas – 21 anos de idade na época) cujo processo ainda 
tramita no STJ, mas que não foi juntado nos autos a gravação da mensagem e da carta 
psicografada, a pedido da própria mãe: 

“Querida mamãe Efigênia...Deus sempre conosco!  
Estamos aqui mãezinha, desde ontem, tentando este breve contato. 
Quem permanece conosco em nossas orações é a querida vovó Adelita. 
Não chore mais mãezinha. Esqueçamos o que houve e não recriminemos 

ninguém, não vale a pena à amargura guardada no coração. Sei que temos 
atravessado difíceis trechos de caminho, mas tentemos perdoar, não temos o que 
fazer agora, com certeza, em vidas anteriores, preparamos para nós mesmos as 
provas que vamos enfrentando. 

Não podemos acreditar na gratuidade do sofrimento. Deus não nos 
consentiria a lágrima, se a dor não fosse uma opção do nosso próprio livre-arbítrio. 

Não sei mãezinha se a senhora conseguirá acompanhar  os meus 
raciocínios, porquanto as mães costumam refletir mais com o coração do que com a 
lógica.  

Estou certo de que não fui vítima de um engano.  
A agressão que não me era dirigida, não me atingiu de forma 

inconseqüente, burlando a vigilância Divina. 
Mamãe Efigênia, não pense mais naquele instante de tanta aflição. 

Deixemos que a Justiça dos homens siga o seu curso e permaneçamos orando pelo 
próprio fortalecimento. 

Todos os que cometem enganos são candidatos a indispensável 
corrigenda. 

Abençoemos sempre a tudo e a todos e experimentaremos a paz que nos 
falta. 

Fico triste com a tristeza da senhora e em verdade tanto tem sofrido. 
Sofrido em suas próprias experiências e sofrido conosco, os seus filhos. 

Deixo-lhe o meu carinho e a minha saudade na esperança de que vocês 
acolham estas palavras sem maiores questionamentos quanto à sua autenticidade. 

Aqui sou eu mesmo mamãe, o Fábio, que vem na companhia da vovó e do 
Geraldo, atender ao seu chamamento. 

Entreguemos o nosso caso nas mãos de Deus e não nos coloquemos na 
condição de quem em tudo se sente a vítima.  

Vítimas e algozes uns dos outros, vamos aprendendo as duras penas as 
lições que ainda não assimilamos. 

Deixo o meu afeto de irmão ao Antônio e a Edna, pedindo aos queridos 
irmãos que não deixem de apóia-la e de protege-la, sob qualquer circunstância. A 
senhora sempre será nossa mãe, a mãe que amamos e que nos ama com 
enternecimento e carinho. 

 
 
 
 
 
Não posso continuar escrevendo, não pense que seja tão simples assim o 

fenômeno chamado “contato espiritual” com aqueles que deixamos no mundo, ainda 
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mais para mim que me sinto desprovido de quaisquer recursos, deixando-lhe 
mãezinha o meu coração e os meus votos de paz, ao nosso irmão Anésio.  

Sou sempre o seu, Fábio, Fábio da Silva Groppe. 
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Depois destes casos apresentados, vamos juridicamente ao tema central: 
 
Pode a Justiça aceitar testemunhas do além ? 
 
Da fundamentação. 
  
A CF/88 garante a liberdade de crença e a proibição de privação de direitos 

por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, além de não tipificar como 
prova ilícita as cartas(documentos), o que, portanto, permite que a Justiça admita como 
prova e no final, o juiz ou jurados decidem conforme o Livre Convencimento Motivado ou 
Íntima Convicção(no Júri). 

 
Art. 5º: 
 
 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias. 

  
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

 
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 

assegurados: a) a plenitude de defesa; c) a soberania dos veredictos; 
 
A LICC orienta no sentido de que, na lacuna da lei, ou seja, na ausência de norma 

expressa no ordenamento jurídico, o juiz usará da analogia, depois COSTUMES(inclusive 
religiosos e crenças) e por fim princípios gerais do Direito – princípio da indeclinabilidade da 
jurisdição. 

O CPP ainda, na exortação aos jurados, deixa claro a possibilidade do julgamento, 
inclusive: 

 
"Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com 

ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: 
"Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade, e 

a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da 
justiça". 

"Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: 
"Assim o prometo". 
 
Na Reforma do CPP, ainda, temos novidades: 
 
(1) Nenhum documento, inclusive cartas psicografadas,  tidas como tal, podem ser 

juntados 5 dias antes do julgamento(e não 3 dias, como é hoje – ARTIGO 475 DO ATUAL 
CPP). Vejamos a mudança no artigo 479 do futuro CPP: 

 
"Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a 

exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de cinco 
dias úteis, dando-se ciência à outra parte. 

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou 
qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, 
quadros, "croqui" ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria 
de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados."(NR) 



       IV Curso de Atualização Jurídica 
   Aula: Direito Processual Penal  
   Tema: Pode a Justiça aceitar testemunhas do além? 
   Prof.: Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira         
   Data: 21/01/2005 
      
 

 

 

 
 
 
 
(2) Haverá cédulas especiais, além do “sim” e “não” para absolver ou condenar o 

réu(sistema inglês do “guilty” ou “not guilty”). O quesito da autoria e materialidade são 
invertidos(na reforma primeiro vem materialidade e depois autoria). Ademais, quando era 
afirmado autoria e negado materialidade, o caso era de desclassificação. Com a  Reforma, o 
quesito de desclassificação não é conseqüência lógica da negativa de materialidade e sim, 
quesito autônomo. 

 
Vejamos:  
 
Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o 

acusado deve ser absolvido ou condenado. 
Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e 

distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e 
necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da 
pronúncia, do interrogatório e das alegações das partes."(NR) 

"Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: 
I - a materialidade do fato; 
II - a autoria ou participação; 
III - se o acusado deve ser absolvido ou condenado; 
IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 
V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, 

reconhecidas na pronúncia. 
§ 1o A resposta negativa, por mais de três jurados, a qualquer dos quesitos 

referidos nos incisos I e II encerra a votação e implica a absolvição do acusado. 
§ 2o Respondidos afirmativamente, por mais de três jurados, os quesitos relativos 

aos incisos I e II, será formulado o terceiro quesito, com a seguinte redação: 
"O jurado absolve ou condena o acusado?" 
§ 3o Os quesitos referidos nos incisos I e II e os demais que devam ser formulados 

nos termos do § 5o, serão respondidos com as cédulas contendo as palavras "sim" e "não". 
§ 4o O terceiro quesito será respondido por cédulas especiais contendo as palavras 

"absolvo" e "condeno". 
§ 5o Decidindo os jurados pela condenação o julgamento prossegue, devendo ser 

formulados quesitos sobre: 
I - causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 
II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na 

pronúncia. 
§ 6o Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz 

singular, será incluído quesito a respeito, para ser respondido em seguida à afirmação da 
autoria ou participação. 

§ 7o Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão 
formulados em séries distintas."(NR) 
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Argumentos dos contrários: 
 
Religião e Direito não combinam, é retrocesso histórico: Ordálias ou “Juízos de 

Deus”, “A época das bruxarias e mortes de inocentes”.  
 
Idade Média: período da história, chamado assim pelos renascentistas italianos 

para indicar que, depois da cultura clássica grega e romana, houve um tempo intermediário 
de decadência seguido por outro, que foi o do renascer (500-1300) da cultura antiga na Itália.  

Nos séc. XVII e XVIII, o termo Idade Média passou a significar o período entre a 
antiguidade e o tempo novo (500-1500).  

Segundo a historiografia moderna, trata-se da época da história européia, entre os 
séculos VII e XV, marcada de modo impressionante pela união entre religião, vida, 
cultura, Igreja e Estado. 

Ao terminar a Idade Média, a união política, espiritual e religiosa começa a 
desfazer-se, ou seja, o Direito se desliga da  marcante influência Religiosa com o fim da Idade 
Média e “aceitar cartas psicografadas seria retornar a este retrocesso histórico”. 

Muitos elementos presentes na religiosidade brasileira vêm diretamente da Idade 
Média: o cristianismo guerreiro das cavalhadas de cristãos e mouros e da memória das 
cruzadas; a influência da Bíblia Pauperum e da Legenda Aurea; a festa de Corpus 
Christi, o Ofício de Nossa Senhora da Conceição; a lembrança da peste e as devoções 
das Cinco Chagas, Nossa Senhora das Dores; as folias e o carnaval; o mestre no canto 
e o cantador-violeiro vêm do menestrel. Ainda há os autos religiosos, a organização dos 
artesãos em corporações, os exemplos, a fórmula Deus vos salve, e outros. 

Na Inquisição (1450 - 1750), 9 milhões de “bruxos(as)” foram mortos, sendo 
que 80% eram mulheres (inclusive crianças). Foi o conhecido período da “caça às bruxas”. 

Porém, em verdade, a bruxa/feiticeira era um elemento importante em diversas 
culturas, como por exemplo a céltica. Com a difusão da fé católica, ela adquiriu essa carga 
pejorativa. Diante da figura “próxima ao demônio”, os fiéis temiam as bruxas e, 
principalmente durante a Santa Inquisição, queimavam-nas em praça pública. 

Nos livros - "Wicca, a feitiçaria moderna" e "A dança cósmica das Feiticeiras",  a 
perseguição contra os pagãos é bem clara: 

  
"...Após a Igreja Católica ter sido formada e haver adquirido poder, os costumes 

dos Pagãos foram vistos como uma ameaça ao sistema religioso recentemente estabelecido e 
a adoração dos Deuses da religião Antiga, foi banida. Os antigos festivais foram superados 
pelos novos feriados religiosos da Igreja, e os antigos Deuses da Natureza e da Fertilidade, 
transformados em terríveis e maléficos demônios e diabos. A igreja patriarcal chegou até a 
transformar várias Deusas pagãs em diabos masculinos e maus, não somente para corromper 
deidades da Religião Antiga, como, também para apagar o fato de o aspecto feminino ter sido 
objeto de adoração.  

No ano de 1233, o Papa Gregório IX, instituiu o Tribunal Católico Romano, 
conhecido como Inquisição, numa tentativa de terminar com a heresia. Em 1320, a Igreja (a 
pedido do Papa João XXIII) declarou oficialmente que a Bruxaria, e a Antiga Religião dos 
Pagãos constituíam um movimento e uma "ameaça hostil" ao Cristianismo.  

 
Os bruxos tornaram-se heréticos e a perseguição contra todos os Pagãos, 

espalhou-se como fogo selvagem por toda a Europa 
 

É interessante notar que, antes de uma pessoa ser considerada herética, ela tem, 
primeiro, que ser cristã, e os Pagãos nunca foram cristãos. Eles sempre foram Pagãos.  

Os Bruxos (junto com um número incalculável de homens, mulheres e crianças 
inocentes, que não eram Bruxos), foram perseguidos, brutalmente torturados, por vezes 
violados sexualmente ou molestados, e, então, executados pelas autoridades sádicas, 
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sedentas de sangue da Igreja, que ensinavam que seu Deus era um Deus de amor e 
compaixão. A Bruxaria na Inglaterra tornou-se uma ofensa ilegal no ano de 1541, e, em 
1604, foi adotada uma Lei que decretou a pena capital para os Bruxos e Pagãos.  

Quarenta anos mais tarde, as 13 colônias na América do Norte, decretaram 
também a pena de morte para o "crime de bruxaria". No final do século XVII, os seguidores 
que permaneciam leais à Religião Antiga, viviam escondidos, e a Bruxaria tornou-se uma 
Religião subterrânea secreta após uma estimativa de um milhão de pessoas ter sido levados à 
morte na Europa e mais de trinta condenados em Salem3, Massachusetts, em nome do 
cristianismo.  

 
 
 
 
 
Embora os infames julgamentos das Bruxas de Salem, em 1692, sejam os mais 

conhecidos e bem documentados na história dos Estados Unidos da América, o primeiro 
enforcamento de um Bruxo na Nova Inglaterra realmente aconteceu em Connecticut, em 
1647, 45 anos antes que a história contra a Bruxaria se abatesse na Vila de Salem. 
Ocorreram outras execuções pré-Salem, em Providence, Rhode Island, em 1622. O método 
mais popular de extermínio dos Bruxos na Nova Inglaterra era a forca. Na Europa,, a 
fogueira. 

Outros métodos incluíam a prensagem até a morte, o afogamento, a decapitação e 
o esquartejamento.  

Durante 260 anos, após a última execução de um Bruxo, os seguidores da Religião 
Antiga mantiveram suas práticas pagãs ocultas nas sombras do segredo e, somente após as 
Leis contra a Bruxaria terem sido finalmente revogadas na Inglaterra, foi que os Bruxos e 
Pagãos, em 1951, oficialmente saíram do quarto das vassouras..."  

 
Já Star Hawk, em “A DANÇA CÓSMICA DA FEITICEIRA” relata:  
"... O cristianismo, em seus primórdios, trouxe poucas mudanças. Os camponeses 

viam na história de Cristo somente uma versão nova de suas próprias lendas antigas sobre a 
Deusa Mãe e sua Criança Divina, que é sacrificada e nasce novamente. Sacerdotes rurais, 
com freqüência, comandavam a dança nas assembléias ou grandes festivais." Os covens, que 
guardam o conhecimento das forças sutis, eram clamados de Wicca ou Wicce, da palavra de 
raiz anglo-saxã, significando "curar ou moldar". Eram aqueles que podiam moldar o invisível 
de acordo com suas vontades. Curandeiros, professores, poetas e parteiras eram figuras 
centrais em todas as comunidades.  

A perseguição começou lentamente. Os séculos XII e XIII assistiram ao 
renascimento de aspectos da Antiga Religião através dos trovadores, que escreviam poemas 
de amor para a Deusa sob o disfarce de damas da nobreza da época. Catedrais magníficas 
foram construídas em homenagem a Maria, que havia incorporado vários aspectos da antiga 
Deusa. A Feitiçaria foi declarada como um ato de heresia e, em 1324, um coven irlandês 
liderado por Dame Alice Kyteler foi levado a julgamento pelo bispo de Ossory por veneração a 
um deus não-cristão 

Dame Kyteler salvou-se em virtude de sua condição social, mas os seus seguidores 
foram queimados.  

                                                 
3 O caso de Salem, na Nova Inglaterra, no século XVII, adolescentes são flagradas em ritual 
demoníaco, em clareira de floresta. Inquiridas sobre o fato, começam a apontar as pessoas mais 
velhas das quais não gostam como mentores e todos são sacrificados por terem “diabos nos 
corpos 
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Guerras, cruzadas, pragas e revoltas campesinas assolaram a Europa nos séculos 
que se seguiram. Joana D'Arc, a "DonzeIa de Orleans", conduziu para a vitória os exércitos da 
França, mas foi queimada como uma bruxa pelos ingleses. Donzela é um termo de muito 
respeito em Feitiçaria e foi sugerido que os camponeses franceses amavam tanto Joana D'Arc 
por ser ela, na verdade, uma líder da Antiga Religião." A estabilidade da Igreja havia sido 
abalada e o sistema feudal começara a ruir. O universo cristão foi tomado por movimentos 
messiânicos e revoltas religiosas e a Igreja não podia mais tolerar com tranqüilidade os seus 
rivais.  

Em 1484, a bula papal de Inocêncio VIII liberou o poder da Inquisição contra a 
Antiga Religião. Com a publicação do Malleu,5 Maleficarum* dos dominicanos Kramer e 
Sprenger, em 1486, o terreno encontrava-se preparado para um reinado de terror que 
manteria a Europa em suas garras até a metade do século XVII. A perseguição era 
direcionada mais intensamente contra as mulheres: de um número estimado em 
nove milhões de bruxos que foram mortos,80% eram mulheres, incluindo crianças e 
moças, as quais, acreditava-se, haviam herdado o "mal" de suas mães.  

O asceticisrijo do cristianismo primitivo, que negava o universo carnal, havia 
degenerado, em algumas alas da Igreja, em ódio àqueles que traziarn esta sensualidade 
consigo. A misoginia, o ódio às mulheres, transformou-se em forte elemento no cristianismo 
medieval. As mulheres, que menstruam e dão à luz, eram identificadas com a sexualidade e, 
conseqüentemente, com o maléfico. "Toda a bruxaria advém da luxúria carnal, a qual nas 
mulheres é insaciável", afirmava o Malleus Maleficarum 
 

O terror era indescritível. Uma vez denunciada por qualquer pessoa, desde um 
vizinho maldoso até uma criança agitada, a bruxa sob suspeita era repentinamente presa, 
sem aviso prévio e não lhe era permitido que voltasse para casa. Ela era considerada culpa da 
até que fosse provada a sua inocência. A prática comum era desnudar a vítima, raspar-lhe os 
pêlos completamente na esperança de encontrar as "marcas" do diabo, as quais poderiam ser 
verrugas ou sardas. Com freqüência, a acusada era espetada, em todo o seu corpo, com 
agulhas compridas e afiadas; acreditava-se que os pontos em que o Diabo houvesse tocado 
fossem indolores. Na Inglaterra, a "tortura legal" não era permitida, mas os suspeitos eram 
privados de sono e submetidos a lenta inanidade antes de serem enforcados. No continente, 
toda atrocidade imaginável era praticada - a roda, os apertadores de polegares, "botas" que 
quebravam os ossos das pernas, surras terríveis - a lista completa dos horrores da Inquisição. 

Os acusados eram torturados até que assinassem confissões preparadas pelos 
inquisidores, até que admitissem as suas ligações com Satã e as práticas obscuras e 
obscenas, as quais nunca fizeram parte da verdadeira Feitiçaria.  
 
 

Ainda mais cruel, eram torturados até que dessem os nomes de outras pessoas, 
até que a cota de treze de um coven estivesse completa. Com a confissão obtinha-se uma 
morte mais misericordiosa: o estrangulamento antes da fogueira. Suspeitos recalcitrantes, 
que sustentavam a sua inocência, eram queimados vivos 

Caçadores de bruxas e informantes eram pagos por condenações e muitos 
consideravam esta uma carreira lucrativa. A instituição médica masculina, em ascensão, 
acolheu com prazer a chance - Em geral as bruxas são mulheres. A opção pelo gênero 
pretende incluir os homens e não excluí-los - de eliminar as parteiras e os herbanários dos 
vilarejos, seus principais concorrentes econômicos. Para outros, os julgamentos de Feiticeiras 
davam-lhes a oportunidade de se verem livres de "mulheres petulantes" e vizinhos 
indesejados.  

As Feiticeiras afirmam que poucos daqueles que foram julgados à época das 
fogueiras, na realidade, pertenciam a covens ou eram membros da Arte. As vítimas eram 
pessoas idosas e senis, mentalmente perturbadas, mulheres cuja aparência era 
desagradável ou sofriam de alguma deficiência física, beldades locais que 
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machucaram os egos errados por terem rejeitado suas investidas ou que haviam 
despertado ardente desejo em um padre celibatário ou num homem casado.  

Homossexuais e livres-pensadores também eram apanhados nessa mesma 
rede4. Às vezes, centenas de vítimas eram mortas em um só dia. No bispado de Trier, na 
Alemanha, duas aldeias permaneceram com somente uma mulher cada, após os julgamentos 
de 1585.  

As bruxas e fadas que podiam escaparam para terras longe do alcance da 
Inquisição..."  - Fonte "Site Empório Wicca 
 

Portanto, quanto à Inquisição, os inquisidores não perseguiam religiões como os 
romanos faziam com o cristianismo. A Inquisição constituía um tribunal, onde os indivíduos 
considerados hereges eram julgados e mortos somente depois que o acusado era advertido 
três ou mais vezes. Em alguns lugares, porém, onde os tribunais da Inquisição eram dirigidos 
por pseudo-católicos, eram aplicadas cruéis torturas, sem nem mesmo haver um digno 
julgamento. Até uma criança poderia fazer uma pessoa íntegra ser torturada e morta. O 
acusado poderia ser católico ou não, já que esses inquisidores não pretendiam converter 
hereges, e sim satisfazer suas perversidades. Não importava para eles se o indivíduo era 
católico. O que importava para eles era ter um motivo legal para supliciar cruelmente as 
pessoas. 
 

Assim, para essa corrente, “religião é ligação com Deus, pessoal, que não pode 
lastrear o Direito”. Prova ilícita também é aquela que é irracional, logo, as cartas 
psicografadas seriam “irracionais porque não poderia haver contradita”. 

 
Ademais, no Cível, alguns sustentam que “não foi admitida a psicografia 

para direitos autorais do morto”, via família de Humberto de Campos. 
 
 
Aprofundemos na questão de Humberto de Campos(área cível).  
 
Na obra de Marcel Souto Maior – As vidas de Chico Xavier – temos a noção exata 

do escândalo que causou à época o caso: 
 
“No início do ano(1944), Chico Xavier abriu um envelope enviado pela 8ª Vara 

Cível do Rio de Janeiro e levou um susto. A viúva e os três filhos de Humberto de Campos 
moviam um processo contra ele e a Federação Espírita Brasileira. Como titulares dos direitos 
autorais da obra do escritor, exigiam explicações. As livrarias espíritas expunham na 
prateleiras cinco obras “ditadas pelo espírito de Humberto de Campos a Francisco Cândido 
Xavier”, duas delas já em terceira edição sem que ninguém, até aquele momento, tivesse se 
dignado a conversar sobre dinheiro com eles. 

 
A situação da viúva, Catarina Vergolino, era incômoda: não podia assistir quieta à 

publicação de livros assinados pelo marido, pois ainda mantinha contrato com a editora da 
obra produzida por ele em vida – a W.M Jackson. Diante de seu silêncio, os editores poderiam 
até pensar que ela lucrasse com os títulos póstumos de Humberto de Campos. Após expor os 
motivos para o processo, a herdeira do escritor lançou ao tribunal uma questão delicada: 

As cinco obras atribuídas ao espírito do escritor foram mesmo ditadas pelo morto ? 
Catarina era exigente. Pedia “todas as provas científicas possíveis”, exigia 

demonstrações mediúnicas para “verificação da sobrevivência e operosidade” do espírito de 

                                                 
4 O Direito Penal atual, como diz Zaffaroni, é aquele que localiza os “réus com cara de prontuário”, ou os 
“inimigos”(Direito Penal do Inimigo), o que também demonstra que o Direito, mesmo afastado da religião, 
pratica barbaridades em nome de uma objetividade jurídica. 
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Humberto de Campos, propunha exames gráficos e estilísticos dos textos escritos por Chico 
Xavier e requisitava depoimentos dos envolvidos, além de provas testemunhais. 

Chico ficou em pânico: não poderia convocar espíritos para depor. 
(...) 
O processo prometia. Se o juiz renegasse a autenticidade dos textos, Chico e o 

presidente da Federação Espírita Brasileira estariam sujeitos a pagar indenização por perdas e 
danos e a ser presos por falsidade ideológica. 

Se o meritíssimo reconhecesse os livros como obras do além, atestaria a existência 
da vida após a morte e teria de decidir se os direitos autorais deveriam, ou não, ser 
repassados aos herdeiros do morto-vivo. 

A Federação Espírita Brasileira pediu socorro ao advogado Miguel Timponi. A defesa 
contestou todos os pedidos da acusação. 

O argumento básico era simples: não era função do Poder Judiciário declarar, por 
sentença, se uma obra literária foi escrita ou não por um morto. Um veredicto, contra ou a 
favor do réu, iria ferir a liberdade religiosa garantida pela Constituição. Resumindo: 

O petitório é ilícito e juridicamente impossível”. 
(...) 
A mãe de Humberto de Campos, Anna Veras, tomou partido do réu em entrevista a 

O GLOBO: 
 
“Li emocionada o livro Crônicas de Além-Túmulo e verifiquei que o estilo é o 

mesmo de Humberto. Se os juízes decidirem que a obra não é dele, mas de Chico, acho que 
os intelectuais patriotas fariam ato de justiça se aceitassem Francisco Xavier na Academia 
Brasileira de Letras” 

 
(...) 
 
Foi necessário um escândalo jurídico para a crítica literária analisar com rigor a 

obra de Chico Xavier. 
Comentários especiais do Professor Thales Tácito: o juiz João Frederico 

Mourão Russel ficou numa encruzilhada. A mesma que foi colocada para Cristo, quando foi 
testado: 

- Mestre, devemos pagar tributos ? 
Se dissesse que sim, ficaria mal com o povo, pois seria contraditório com sua 

pregação. 
Se dissesse não, seria preso por incentivar a sonegação fiscal. 
E com sua sabedoria lançou: 
- Dai a César o que é de César; daí a Deus o que é de Deus... 
 
O juiz Russel ficou numa situação igualmente difícil: se negasse a autenticidade 

dos textos, Chico e o presidente da Federação Espírita Brasileira estariam sujeitos a pagar 
indenização por perdas e danos e ainda ser presos por falsidade ideológica, o que violaria a 
liberdade de crença prevista na Carta Maior.  

Porém, se reconhecesse os livros como “obras do além”, o Judiciário estaria 
penetrando no mundo espírita com sua sentença e com isso atestaria a existência da vida 
após a morte, tendo ainda que decidir  se os direitos autorais deveriam, ou não, ser 
repassados aos herdeiros do morto-vivo. 

 
E o juiz deu a César o que é de César e a Deus o que é de Deus - proferiu sua 

sentença no dia 23 de agosto de 1944(sentença considerada Salomônica): 
“Nossa legislação protege a propriedade intelectual, em favor dos herdeiros, até 

certo limite de tempo após a morte, mas o que considera, para esse fim, como propriedade 
intelectual, são as obras produzidas pelo de cujus em vida”’ 
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A viúva recorreu e a defesa, inconformada, terminou com um apelo: 
 
“Basta de dissensões, litígios e desarmonias. Basta de sofrimentos e horrores. O 

mundo geme ainda sob os destroços e ruínas de uma guerra gigantesca. A humanidade, 
angustiada, anseia pela pacificação dos espíritos, farta de tantos desequilíbrios e de tantas 
injustiças. Que, no Brasil, cada cidadão, tranqüilo e seguro no aconchego de seu lar, possa 
adorar a Deus a seu modo, segundo a sua fé e a sua crença”. 

 
 
Porém, no dia 3 de novembro de 1944, a sentença do juiz João Frederico Mourão 

Russel foi confirmada no Tribunal de Apelação do antigo Distrito Federal: os direitos da 
pessoa acabam após a morte. 

 
Comentários do Professor Thales Tácito: mais um sofisma para quem sustenta 

que as cartas psicografadas de Chico Xavier não poderia ser juntada pelo Judiciário, “porque 
no caso Humberto de Campos” o juiz não as admitiu. 

Em momento algum o juiz desentranhou as provas por considerá-las ilícitas mas 
sim entendeu não ser juridicamente lícito o pedido da viúva: receber direitos autorais de 
autor post mortem, o que foi muito sábio. Não há lei brasileira que permita direitos autorais 
de espíritos. Dura lex, sede lex. 
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Outra crítica sofista dos contrários ao espiritismo: 
Não se pode admitir cartas psicografadas, porque  não se admite no Brasil 

o uso de polígrafo –“máquina da verdade”, justamente por ser prova irracional(para 
esta corrente, “prova ilícita” é gênero, do qual são espécies aquelas inconstitucionais ou 
ilegais, bem como as “irracionais”, leia-se, “que foge à razão”). 

 
Mas vamos ao âmago do polígrafo. 
 
Conforme o site  brazil.skepdic.com/poligrafo.html leciona, polígrafo é um 

instrumento que simultaneamente regista mudanças em processos fisiológicos com as batidas 
do coração, pressão arterial, respiração, usado como detector de mentiras pela Policia, FBI, 
CIA, KGB, KKK, e empresas privadas.  

Há alguma prova de que a máquina detecte mentiras?  

A máquina mede alterações das batidas do coração, pressão arterial e respiração. 
Assim, quando uma pessoa mente é aceito que essas mudanças fisiológicas ocorrem de um 
modo que um especialista treinado pode detectar se a pessoa está ou não a mentir.  

Porém, existe alguma fórmula cientifica ou lei que estabeleça uma correlação entre 
mentir e estas mudanças fisiológicas?  

Não.  
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Porém , para Medicina, segundo o médico Laudelino Pádua Cerqueira(meu pai), as 
alterações que se processam no corpo são devidas aos hormônios da suprarenal(que  são a 
adrenalina e nor-adrenalina), que são os responsáveis pelas alterações 
mencionadas(hipertensão arterial, palidez, sudorese, taquicardia e aceleração da respiração). 
Assim, quando uma pessoa mente, ela manifesta essas alterações fisiológicas  que o polígrafo 
detecta. Todavia, a falha é que o psicopata tem uma alteração mental que não manifesta 
como normal, de forma que a máquina não pode detectar se é mentira ou não, já que suas 
reações são diferentes dos homens-médios. 

Há alguma evidência de que os especialistas detectem mentiras numa 
percentagem mais significativa que os não treinados usando outros métodos? Não. Não há 
máquina ou especialista que detectem com elevado grau de certeza se uma pessoa está a 
mentir ou não.  

Algumas pessoas, como o Senador Oren Hatch, não confiam no uso do polígrafo, 
mesmo se usado por um especialista como Paul Minor que treinou agentes do FBI no seu uso.  

Anita Hill passou um teste (e provou-se que mentira) administrado por Minor que 
declarou que dizia a verdade. Hatch declarou que alguém com uma desordem mental pode 
passar o teste se pensar que está a dizer a verdade! Mas a habilidade de sociopatas e 
iludidos passarem o teste não é razão para as máquinas não darem melhores 
resultados que outros métodos de detecção de mentiras.  

A razão porque o polígrafo não é um detector de mentiras é que o que ele 
mede--mudanças nas batidas do coração, pressão arterial e respiração- podem ser 
causadas por muitas coisas. Nervos, angustia, tristeza, embaraço e medo podem 
alterar aqueles valores. O necessitar de ir à casa de banho pode provocar os 
mesmos efeitos. Há todo um conjunto de condições médicas que podem provocar as 
alterações. As afirmações de que um especialista podem distinguir as diferentes 
causas nunca foram provadas.  

Na Califórnia e, noutros locais, os resultados de testes de polígrafos não são 
aceites em tribunal. Isto pode ser devido à falta de garantias dadas, ou porque os pequenos 
ganhos do seu uso são de longe desiquilibrados pelos possíveis abusos policiais. O teste pode 
ser usado para invadir a privacidade de uma pessoa. Os cépticos consideram os polígrafos tão 
fiáveis como testemunhos feitos sob hipnose, que também não são aceites em tribunal.  

A ACLU combate estas máquina devido aos abusos, entre outros, de invasão de 
privacidade.  

Por exemplo, de modo a estabelecer reacções fisiológicas "normais" 
da pessoa a ser testada, os examinadores fazem perguntas propositadamente 
embaraçosas e humilhantes. "Quando foi a ultima vez que se expôs em publico 
depois de ter bebido?" e "Quem foi a ultima criança que o excitou 
sexualmente?" Os poligrafos têm sido usado pelas empresas para fazer os seus 
funcionários "confessar" infrações que não cometeram ou para implicar 
falsamente colegas .  

Então porque tantos querem usar tais máquinas?  
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Em primeiro lugar, há o fator de tecnologia esotérica. A máquina parece um 
instrumento da era espacial, sofisticada. Só pode ser usada por especialistas. Os não 
especialistas estão à mercê destes feiticeiros que sozinhos podem entregar o prêmio: a 
decisão sobre quem está a mentir e quem não está.  

Outro fator é a velha falácia: funciona! Caso após caso podem ser apresentados 
para demonstrar que o polígrafo funciona. Há os casos dos que falharam e cujas mentiras 
foram confirmadas por outros dados. Há os casos dos que vendo que falharam o teste 
confessaram de imediato. Qual a prova de que a percentagem de identificações corretas é 
maior que a obtida por outros meios não tecnológicos? Não existe. As provas são anedóticas 
ou baseadas na falácia de que uma correlação prova uma relação causal.  

 
É possível que os que querem usar polígrafos pensem que os testes assustem os 

que mentem de modo a convencê-los a dizer a verdade. Por outras palavras, eles não 
acreditam mesmo que o detector funcione, mas se os testados pensarem que sim, então 
acabarão por ser apanhados.  

Ou seja, o resultado é o mesmo do que se a máquina funcionasse: não contratam 
mentirosos e apanham os desonestos.   

O que é verdade para o polígrafo é verdade para todos os testes de "honestidade" 
ou "integridade". Não há qualquer prova suportando a afirmação que tais testes podem medir 
a verdade, a mentira, a honestidade ou a tendência de pessoas inteligentes se enganarem a 
elas mesmo.  

 
No dia 31 Março de 1998, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos manteve a 

proibição do uso de resultados do polígrafo em Tribunais Militares.  
Justice Thomas, falando pelo tribunal afirmou:  
"Não há consenso que as provas do polígrafo sejam de confiança... a comunidade 

cientifica mantém-se extremamente polarizada sobre a exatidão das técnicas do polígrafo... 
Pura e simplesmente não há maneira de saber num caso particular se a conclusão da leitura 
do polígrafo está correta ou não."  

O caso envolvia um piloto que queria apresentar em sua defesa os resultados dos 
testes do chamado "detector de mentiras". 

Era acusado de usar drogas e passar cheques sem cobertura. 
De acordo com o seu advogado, a Força Aérea fez cerca de 35.000 testes com o 

polígrafo em cerca de um ano. E perguntava, bem, se os testes não eram fiáveis, porque os 
faziam? Boa pergunta, mas que devia ser colocada à Força Aérea e não ao Supremo Tribunal 

 
 
 
Professor Thales Tácito: o polígrafo não se trata de “prova irracional” e 

sim de prova ilícita no sentido exato do termo, ou seja, contraria não uma 
irracionalidade e sim a própria CF/88: privacidade e o direito da inocência(ninguém 
é obrigado a se auto-acusar). Mais um argumento sofista para impedir o uso de 
cartas psicografadas na Justiça, que nada tem relação com polígrafo(que além de 
ilícito é altamente questionável, o que não é o uso das cartas psicografadas, que 
podem submeter-se ao exame grafotécnico e outras provas que questionam sua 
veracidade). 

  
Portanto, quem pode sustentar a irracionalidade das cartas psicografadas 

?  
Prove que não é verídica! Se não tem como provar, não é ilícita.  
 
Exemplificando: se é verdade que na Idade Média, muitas rezadeiras, acusadas de 

serem bruxas, foram perseguidas pela Inquisição, hoje, o mesmo controle social é exercido 
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em nome da medicina erudita e da psiquiatria. Não há como justificar o erro histórico da 
Inquisição e associar isto ao Direito como verdade, para impedir o uso desta, pois este é 
independente desta, sem dúvida, mas não está impedido de nela se servir, quando razoável e 
proporcional e ainda mais quando prega o AMOR – Direito Humanitário. 

 
Afinal, que afirmação é essa que não pode ser questionada? 
 
Mas que suposto “respeito” é esse que é sinônimo de calar?  
 
Não será, por acaso, medo de ouvir o que o outro também tem a falar? É um 

preconceito contra o espiritismo...??? 
 
Fugir ao debate, não seria, por conta da fragilidade da certeza, uma tática, um ato 

de defesa?  
 
As cartas psicografadas é uma situação bastante diferente da Idade Média, quando 

não havia liberdade de produção do conhecimento, nem de expressão de idéias. Tudo era 
manipulado e dogmatizado pela Igreja, ficando claro que o sucesso da fé medieval estava 
relacionado à alienação dos povos. Por isso o Clero não media esforços para afastar as 
pessoas do refletir filosófico.  

Era de fundamental importância que a sociedade não tivesse uma consciência 
própria.  

Então, tudo que a Igreja pregasse viraria verdade e lei. O questionamento era um 
privilégio conquistado por poucos e desfrutado secretamente. Pois, afinal de contas, o Clero 
sabia que a universalização do conhecimento, criticamente elaborado, dificultaria a 
propagação da religiosidade entre os povos. 

O certo é que se não há comunhão entre a fé religiosa e o conhecimento científico, 
não se pode, por isto, impedir que cartas psicografadas sejam juntadas nos autos, com o 
sofisma de que isto “seria retrocesso histórico”, comparando o AMOR do espiritismo com a 
Inquisição. Ninguém no espiritismo prega guerra e sim AMOR. 
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Assim sendo, podemos afirmar, até que se prove o contrário, pois o ônus da prova 
compete a quem acusa, sei disto pois sou Promotor de Justiça, que as cartas psicografadas 
são prova lícita, que podem ser perfeitamente questionáveis por exame grafotécnico do 
falecido que psicografa e outros elementos de prova(testemunhas que conviveram com o 
mesmo, estilo de redação, família que ateste etc). 

 
Kant sustentava que a humanidade ainda não superou o estágio teológico, que é o 

mais primitivo e atrasado no processo de evolução do pensamento humano. Mas os tempos 
mudaram, o Cristo que pregou o amor revive nos corações bondosos de espíritas que pregam 
e fazem da fraternidade uma lição de vida, como Chico Xavier, que mais se aproximou do 
Evangelho Cristão. 

Assim, a visão filosófico-científica que possibilite um desprendimento das amarras 
do dogmatismo não impede e sequer afasta o sentimento humano, já que sentença é sentire. 

Talvez a maior prova de respeito jurídico, num universo preconceituoso que 
circunda a sociedade brasileira, é ser tolerante e respeitar o direito de expressar do outro, 
inclusive do crédulo.  

 
Desta forma, a liberdade será aprendida e cuidadosamente praticada, tornado-se 

desnecessário a mudança pela força bruta; fazendo com que muitos, como tem acontecido, 
consigam refazer suas idéias; superem o senso comum e conquistem níveis de pensamento 
que lhes sirvam, não mais como “lavagem cerebral”, mas como instrumento de amor e de 
construção de uma nova ordem jurídica.  

 
 
 
O que deve ser questionado são as idéias, e não o direito de expressá-las, ou seja, 

por mais absurdas que pareçam para alguns, inclusive para os céticos, não pode o Judiciário 
impedir a juntada de cartas psicografadas nos autos, por não serem provas ilícitas e sim, 
lícitas. Quanto ao mérito, o livre convencimento motivado e o sistema da íntima convicção é 
que dará o destino jurídico ao réu. 

 
Briga-se as idéias, não os homens, pois retrocesso histórico é impedir a 

manifestação espírita com sofisma de “inquisição”. A verdadeira “inquisição intelectual” é o 
preconceito contra os espíritas, cuja natureza jurídica de doutrina “espírita-scientifica-christã” 
e não de religião, ou para outros, esta, é em síntese, a liberdade de crédulo que a CF/88 
garante, num país que se diz democrático. 

 
 
Ademais, o frágil argumento de não se poder fazer contradita não conduz 

a inadmissibilidade da juntada de manifestações “do além”, até porque basta fazer 
exame grafotécnico na caligrafia e na assinatura do médium que psicografou. 

 
E mais: 
 
Na Reforma do CPP, por exemplo, existe definição do que seja prova ilícita, o que 

demonstra que carta psicografada  não é ilícita. 
Assim, em relação a prova ilícita(teoria da árvore envenenada), o projeto do CPP 

previu expressamente o desentranhamento da mesma dos autos, assim entendidas como 
ilícitas,  

“aquelas que obtidas em violação a princípios ou normas 
constitucionais(artigo 157 do projeto). 

O projeto também proibiu as provas derivadas da ilícita (teoria do fruto da 
árvore envenenada), leia-se, “após evidenciado o nexo de causalidade entre umas e 
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outras ou quando as derivadas não puderem ser obtidas senão por meio das 
ilícitas”(§1º).  

A Comissão do novo projeto do CPP repetiu Jurisprudências que interpretavam as 
provas obtidas no processo penal, diante do novo texto da CF/88, artigo 5º, LVI que diz: 

“são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. 
 
Portanto, a prova ilícita, segundo o festejado processualista Tourinho, é 

semelhante a uma árvore envenenada. 
 
O mestre prossegue dizendo que o “fruto da árvore envenenada”, ou seja, as 

provas derivadas da ilícita, também são inadmissíveis no Processo, sendo que a 
Jurisprudência do STF vem consagrando esta tese.  

Nesse sentido: 
(...) PROVA ILÍCITA – CONTAMINAÇÃO – Decorrendo as demais provas do 

que levantado via prova ilícita, tem-se a contaminação daquelas, motivo pelo qual 
não subsistem. Precedente. habeas-corpus nº 69.912/RJ, relatado pelo Ministro 
Sepúlveda Pertence perante o Pleno, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 
25 de março de 1994. (STF – HC 75007 – 2ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU 
08.09.2000 – p. 5). 

 
 
 
 
Seguindo os paradigmas do mestre Tourinho, a professora Ada Pellegrini Grinover 

vinha expondo em suas obras sobre a teoria do “fruto da árvore envenenada”, de forma a 
consagrá-la no projeto do novo CPP, com muito acerto. 

 
Portanto, o projeto faz duas definições distintas: 
(a) prova ilícita(teoria da árvore envenenada – artigo 5º, LVI da CF/88) – 

considerada a prova em violação a princípios ou normas constitucionais; 
 
(b) prova derivada da ilícita(teoria do fruto da árvore envenenada – 

Jurisprudências brasileiras) – consagrada no projeto como sendo aquelas resultantes do 
nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as derivadas não puderem ser 
obtidas senão por meio das ilícitas 

 
O projeto de Reforma do CPP vai além, impedindo que se use a prova da fase do 

IP, salvo as cautelares e irrepetíveis e antecipadas(logo, o “princípio da judicialidade das 
provas” - “as provas extraídas na fase do IP devem ser confirmadas em juízo” - fica restrito 
somente a estas: cautelares-perícia, irrepetíveis e antecipadas) 

 
 
Art. 1o Os dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 

de Processo Penal, a seguir mencionados, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
 
 
 
 
"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida 

em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão nos elementos informativos 
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. 

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as 
restrições à prova estabelecidas na lei civil."(NR) 
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"Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado 
ao juiz: 

I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de 
provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 
proporcionalidade da medida; 

II - determinar, de ofício, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 
realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."(NR) 

"Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas 
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a princípios ou normas constitucionais. 

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, quando 
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, e quando as derivadas não 
pudessem ser obtidas senão por meio das primeiras. 

§ 2o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada ilícita, serão 
tomadas as providências para o arquivamento sigiloso em cartório. 

§ 3o O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada ilícita não poderá proferir 
a sentença."(NR) 

 
"Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão, em regra, realizados 

por perito oficial. 
§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, 

escolhidas, de preferência, dentre as que tiverem habilitação técnica. 
§ 2o Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo. 
§ 3o Serão facultadas ao Ministério Público e seu assistente, ao querelante, ao 

ofendido, ao investigado e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente 
técnico, que atuará a partir de sua admissão pelo juiz."(NR) 

"Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, 
não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a 
causa ou importarem na repetição de outra já respondida. 

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a 
inquirição." (NR) 

Art. 2o Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 
 

Noutro norte, em relação a provas ilícitas, surge um enorme problema quando o 
projeto do CPP expressamente prevê no parágrafo terceiro do artigo 157 que “o juiz que 
conhecer do conteúdo da prova declarada ilícita não poderá proferir a sentença”. 

 
Este dispositivo, permita-nos a colocação, cria o chamado “desentranhamento 

do magistrado”, ou seja, em extremo desrespeito a figura imparcial de um julgador, a 
Comissão do projeto do CPP presume que o magistrado, ao conhecer da prova ilícita e 
desentranhá-la, ficará parcial em sua consciência, ferindo o juramento que fez ao tomar 
posse de magistrado. 

 
Aqui está um grande desrespeito ao Poder Judiciário, data venia, sem o menor 

sentido, já que, uma vez desentranhada a prova ilícita, o magistrado jamais poderá condenar 
o réu por esta prova, diante do princípio do Livre Convencimento Motivado ou Persuasão 
Racional, ou seja, o juiz poderá ser livre na apreciação da prova, mas deverá fundamentá-la. 
E, ao fundamentá-la, claro pois que está que não poderá fazê-lo em prova ilícita já 
desentranhada, razão pela qual é absurda a disposição.  
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Mais absurda ainda é no caso de procedimento do Júri, já que o Juiz-Presidente, ao 
desentranhar a prova ilícita, não julgará o mérito e sim, os Jurados, de forma de afastar o 
Juiz-Presidente em procedimento do Júri é mais absurdo ainda. Pior se a prova ilícita for 
juntada no Plenário, caso em que os jurados deverão se desentranhar, pois são “juízes de 
fato”, logo, também juízes. 

Some-se todo este disparate, com a possibilidade de “desentranhamento de juiz” 
que atua em comarcas de apenas uma Vara ou Juízo. 

Haverá um tumulto processual incrível, já que o magistrado deverá remeter o 
processo ao seu substituto legal, em outra comarca, às vezes distante, sendo que nem 
sempre o substituto tem disponibilidade para se deslocar para outras comarcas, sem prejuízo 
de seu regular serviço, o que acarretará a paralisação do feito e novamente o perigo da 
prescrição.  

Nestes casos, a demora reinará e surgirá o conhecido vilão: a prescrição e via de 
conseqüência, a impunidade penal. 

Portanto, este dispositivo presume má-fé de magistrados e cria uma nova figura, a 
do “desentranhamento do juiz e não da prova ilícita apenas”. Por outro lado sombrio, 
imaginemos um Promotor de Justiça ou advogado que não gostam de um juiz ou que acham-
no rigoroso ou liberal demais. Basta colocar uma prova ilícita nos autos que, o juiz 
conhecendo-a, deverá desentranhá-la e também desentranhar-se.  

Parece que este absurdo deve ser eliminado pelo legislador, em prol dos excelentes 
juízes que compõe o Poder Judiciário brasileiro. 

 E na Reforma do CPP, ainda, no Tribunal do Júri, nada impede a juntada destas 
provas: 

 
 

"CAPÍTULO II 
Do procedimento relativo aos processos da competência do tribunal do júri 

Seção I 
Da acusação e da INSTRUÇÃO PRELIMINAR 

 
Art. 406. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, 

ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo dez dias, 
contados da data da juntada do mandado aos autos ou, no caso de citação por edital, do 
comparecimento pessoal do acusado ou de defensor constituído. 

§ 1o As testemunhas de acusação, até o máximo de cinco, deverão ser arroladas 
na denúncia. 

§ 2o Na resposta o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse 
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-as e, dependendo o comparecimento de 
intimação, requerê-la desde logo."(NR) 

 
"Art. 407. A exceção será processada em apartado, nos termos do arts. 95 a 

112."(NR) 
 
"Art. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, o juiz nomeará dativo para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 
dez dias."(NR) 

 
"Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante 

sobre preliminares e documentos, em cinco dias."(NR) 
 
"Art. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das 

diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de dez dias."(NR) 
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"Art. 411. Na audiência de instrução proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 
nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento 
de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se finalmente ao 
debate. 

§ 1o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as 
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

§ 2o Encerrada a instrução probatória observar-se-á, se for o caso, o disposto no 
art. 384. 

§ 3o As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à 
acusação e à defesa, pelo prazo de vinte minutos, prorrogáveis por mais dez. 

§ 4o Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um 
deles será individual. 

§ 5o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão 
concedidos dez minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da 
defesa. 

§ 6o Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, 
determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. 

§ 7o A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da 
suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste 
artigo."(NR) 

 
"Art. 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de noventa dias."(NR) 
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"Seção II 

Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária 

 
Art. 413. Encerrada a instrução preliminar, o juiz, fundamentadamente, decidirá 

sobre a admissibilidade da acusação, recebendo-a e pronunciando o acusado, se convencido 
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, ou de participação. 

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do 
fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o juiz declarar 
o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias 
qualificadoras e as causas de aumento de pena. 

§ 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão 
ou manutenção da liberdade provisória. 

§ 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de revogação ou substituição da 
prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado 
solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de qualquer das medidas 
previstas no Título IX, do Livro I."(NR) 

 
"Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de 

indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, rejeitará a 
acusação e impronunciará o acusado. 

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser 
formulada nova acusação se houver prova nova."(NR) 

 
"Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: 
I - provada a inexistência do fato; 
II - provado não ser ele autor do fato; 
III - o fato não constituir infração penal; 
IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV ao caso de inimputabilidade 

do art. 26, caput, do Código Penal."(NR) 
 
"Art. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá 

apelação."(NR) 
 
"Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não 

incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o 
retorno dos autos ao Ministério Público, para aditamento da inicial e demais diligências."(NR) 

"Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da 
acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave."(NR) 

 
"Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da 

existência de crime diverso dos referidos no art. 74, § 1o, e não for competente para o 
julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja, adotando-se, em qualquer caso, o 
procedimento adequado. 

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste 
ficará o acusado preso."(NR) 

 
"Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita: 
I - pessoalmente, ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público; 
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II - ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na 
forma do disposto no § 1o do art. 370. 

Parágrafo único. Não sendo encontrado o acusado solto, será intimado por 
edital."(NR) 

 
"Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, o processo, instruído com as provas 

antecipadas, cautelares ou irrrepetíveis, será encaminhado ao juiz presidente do Tribunal do 
Júri. 

§ 1o Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância 
superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao 
Ministério Público, para aditamento, instaurando-se o contraditório. 

§ 2o Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão."(NR) 

"Seção III 

da preparação do processo PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO 

Art. 422. Ao receber os autos o presidente do Tribunal do Júri determinará a 
intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, 
com o prazo de cinco dias, para apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, 
até o máximo de oito, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 
diligência."(NR) 

 
"Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou 

exibidas no plenário do Júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente: 
I - ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer 

fato que interesse ao julgamento da causa; 
II - fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da 

reunião do Tribunal do Júri."(NR) 
 
"Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do 

Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do 
processo preparado até cinco dias antes do sorteio a que se refere o art. 433. 

Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os processos preparados até o 
encerramento da reunião, para a realização de julgamento, se possível."(NR) 

"Seção IV 

Do alistamento dos jurados 

Art. 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri, sob sua 
responsabilidade e mediante escolha procedida pelo conhecimento pessoal ou informação 
fidedigna, oitocentos a mil e quinhentos jurados nas comarcas de mais de um milhão de 
habitantes, trezentos a setecentos nas comarcas de mais de cem mil habitantes, e oitenta a 
quatrocentos nas comarcas de menor população. 

§ 1o Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de 
jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com 
as cautelas mencionadas na parte final do § 3º do art. 426. 

§ 2o O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de 
bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, 
sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que 
reúnam as condições para exercer a função de jurado."(NR) 

 
"Art. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será 

publicada pela imprensa até o dia dez de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados 
à porta do Tribunal do Júri. 
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§ 1o A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de qualquer do 
povo, ao juiz presidente, até o dia dez de novembro, data de sua publicação definitiva. 

§ 2o Juntamente com a lista serão transcritos os arts. 436 a 446 que dispõem 
sobre a função do jurado. 

§ 3o Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem 
verificados na presença do Ministério Público e de advogado indicado pela Seção local da 
Ordem dos Advogados do Brasil, permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob a 
responsabilidade do juiz presidente. 

§ 4o Fica excluído da lista geral, pelo prazo de dois anos, o jurado que tiver 
integrado o Conselho de Sentença no ano anterior. 

§ 5o Anualmente a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada."(NR) 
"Seção V 

Do desaforamento 
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a 

imparcialidade do Júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do 
Ministério Público, do assistente, do querelante, ou do acusado, ou mediante representação 
do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca 
dentro do Estado, onde não existam aqueles motivos, preferencialmente as mais próximas. 

§ 1o O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência 
de julgamento na Câmara ou Turma competente. 

§ 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, 
fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo Júri; 

§ 3o Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele 
solicitada. 

§ 4o Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o 
julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto 
a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado."(NR) 

 
"Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do 

comprovado excesso de serviço, a requerimento do acusado, e ouvidos o juiz presidente e a 
parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de seis meses, contado do 
trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 

§ 1o Para a contagem do prazo referido neste artigo não se computará o tempo de 
adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. 

§ 2o Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando 
julgamento, em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, 
nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que 
determine a imediata realização do julgamento."(NR) 

"Seção VI 

Da organização da pauta 

Art. 429. Salvo motivo relevante, que autorize alteração na ordem dos 
julgamentos, terão preferência os de: 

I - acusados presos; 
II - dentre eles, os que estiverem há mais tempo na prisão; 
III - em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. 
§ 1o Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será 

afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, 
obedecida a ordem do artigo anterior. 

§ 2o O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão 
de processo que tiver o julgamento adiado."(NR) 
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"Art. 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação 

até cinco dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar."(NR) 
 
"Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as 

partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos para a sessão de instrução e 
julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420. 

Parágrafo único. Os jurados serão sorteados e convocados para a reunião, na 
forma dos arts. 432 a 435."(NR) 

 
 

"Seção VII 
Do sorteio e da convocação dos jurados 

 
Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente designará dia e 

hora para o sorteio dos jurados, intimando-se o Ministério Público, os assistentes, os 
querelantes e os defensores dos acusados que serão julgados na reunião periódica."(NR) 

 
"Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas cabendo-lhe 

retirar as cédulas até completar o número de vinte e cinco jurados, para a reunião periódica 
ou extraordinária. 

§ 1o O sorteio será realizado entre o décimo quinto e o décimo dia útil antecedente 
à instalação da reunião. 

§ 2o A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. 
§ 3o O jurado não sorteado poderá ter o seu nome reincluído para as reuniões 

futuras."(NR) 
 
"Art. 434. Os jurados serão convocados pelo correio, ou por qualquer outro meio 

hábil, para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. 
Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 

436 a 446 e anexadas cópias da pronúncia e do relatório do processo."(NR) 
"Art. 435. Serão afixados à porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos 

jurados convocados, os nomes do acusado, dos procuradores das partes e das testemunhas, 
além do dia, hora e local das sessões."(NR) 

 
"Seção VIII 

Da função do jurado 
 

Art. 436. O serviço do Júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos 
maiores de vinte e um anos, de notória idoneidade. 

Parágrafo único. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do Júri ou 
deixar de ser alistado em razão da cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou 
econômica, origem ou grau de instrução."(NR) 

 
"Art. 437. Estão isentos do serviço do Júri: 
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e Distrital e 

das Câmaras Municipais; 
IV - os Prefeitos Municipais; 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público; 
VI - os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público; 
VII - as autoridades e servidores da polícia e da segurança pública; 
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VIII - os militares em serviço ativo; 
IX - os médicos e os cidadãos maiores de setenta anos que requeiram sua 

dispensa; 
X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento."(NR) 
 
"Art. 438. A recusa ao serviço do Júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou 

política, importará na perda ou suspensão de direitos políticos, na forma da 
Constituição."(NR) 

 
"Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público 

relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso 
de crime comum, até o julgamento definitivo."(NR) 

 
"Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo anterior, 

preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 
concurso, em cargo ou função pública, ou promoção funcional."(NR) 

 
"Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado 

sorteado que comparecer à sessão do Júri."(NR) 
 
"Art. 442. O jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado 

para a sessão, não poderá exercer os direitos previstos nos arts. 439 e 440. 
Parágrafo único. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado, e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o 
momento da chamada dos jurados."(NR) 

 
"Art. 443. O jurado que, tendo comparecido à sessão, retirar-se antes de ser 

dispensado pelo presidente, incorrerá na perda dos direitos previstos nos arts. 439 e 
440."(NR) 

 
"Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos."(NR) 
 
"Art. 445. O jurado será responsável criminalmente, nos mesmos termos em que o 

são os juízes."(NR) 
 
"Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos 

referentes às dispensas, faltas e escusas, e à equiparação de responsabilidade penal, prevista 
no artigo anterior."(NR) 
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"Seção IX 

Da composição do Tribunal do Júri e 
 da formação do conselho de sentença 

 
Art. 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e pelo 

Conselho de Sentença integrado por sete jurados, sorteados no dia da sessão de julgamento 
dentre os vinte e cinco escolhidos na forma do art. 433."(NR) 

 
"Art. 448. Estarão impedidos de servir no mesmo conselho: 
I - marido e mulher; 
II - ascendente e descendente; 
III - sogro e genro ou nora; 
IV - irmãos e cunhados, durante o cunhadio; 
V - tio e sobrinho; 
VI - padrasto e madrasta ou enteado. 
§ 1o O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união 

estável reconhecida como entidade familiar. 
§ 2o Aplicar-se-á aos jurados o disposto neste Código sobre os impedimentos, a 

suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados."(NR) 
 
"Art. 449. Não poderá servir o jurado que: 
I - tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, 

independentemente da causa determinante do julgamento posterior; 
II - no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que 

julgou o outro acusado; 
III - tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o 

acusado."(NR) 
 
"Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá 

o que houver sido sorteado em primeiro lugar."(NR) 
 
 
"Art. 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade 

serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da 
sessão."(NR) 

 
"Art. 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um 

processo, no mesmo dia, se as partes estiverem de acordo, hipótese em que seus integrantes 
deverão prestar novo compromisso."(NR) 

 
"Seção X 

Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri 
 

Art. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento 
nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária."(NR) 

 
"Art. 454. Até o momento de abrir os trabalhos da sessão, o juiz presidente 

decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, 
mandando consignar em ata as deliberações."(NR) 
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"Art. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz presidente adiará o 
julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as 
testemunhas. 

§ 1o Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao 
Procurador-Geral, com a data designada para a nova sessão. 

§ 2o A intervenção do assistente do Ministério Público no plenário de julgamento 
será requerida com antecedência, pelo menos, de cinco dias, salvo se já tiver sido admitido 
anteriormente."(NR) 

 
"Art. 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do defensor ou do curador do 

acusado, e se outro não for por este constituído ou nomeado pelo juiz presidente, serão 
adotadas as providências referidas no artigo anterior, dirigindo-se a comunicação ao 
presidente da secional da Ordem dos Advogados do Brasil."(NR) 

 
 
"Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado 

solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. 
§ 1o Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão 

ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz 
presidente do Tribunal do Júri. 

§ 2o Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o 
primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de 
comparecimento subscrito por ele e seu defensor. "(NR) 

 
"Art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz 

presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, poderá adotar as providências do 
art. 218, desde que não impliquem adiamento da sessão."(NR) 

 
"Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas, a serviço do Tribunal do Júri, o disposto no 

art. 441."(NR) 
 
"Art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão 

recolhidas a lugar de onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras."(NR) 
 
"Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, 

salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade do 
art. 422, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. 

§ 1o Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os 
trabalhos e mandará conduzi-la, ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, 
ordenando a sua condução. 

§ 2o O julgamento será realizado se a testemunha não for encontrada no local 
indicado e assim for certificado por oficial de justiça, com antecedência de cinco dias úteis e 
expressa referência às diligências realizadas e à impossibilidade de sua localização."(NR) 

 
 
"Art. 462. Procedidas às diligências referidas nos artigos anteriores, o juiz 

presidente verificará se a urna contém as cédulas dos vinte e cinco jurados sorteados, 
mandando que o escrivão lhes proceda a chamada. 

Parágrafo único. Verificando não estar completo o número de vinte e cinco jurados, 
embora haja o mínimo legal para a instalação da sessão, o juiz presidente procederá ao 
sorteio dos suplentes, repetindo-se o sorteio até perfazer-se aquele número."(NR) 
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"Art. 463. Comparecendo, pelo menos, dezenove jurados, o juiz presidente 
declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. 

Parágrafo único. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos 
autos."(NR) 

 
"Art. 464. Não havendo o número referido no artigo anterior, proceder-se-á ao 

sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do 
Júri. 

Parágrafo único. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se 
o expediente de convocação, com observância do disposto nos arts. 434 e 435."(NR) 

 
"Art. 465. Comparecendo o acusado, o juiz presidente perguntar-lhe-á o nome, a 

idade e a filiação, e se tem advogado, nomeando-lhe um, se não o tiver. 
§ 1o Tratando-se de acusado menor de vinte e um anos, o defensor exercerá 

também a função de curador. 
§ 2o Na hipótese de nomeação de defensor, o julgamento será adiado para o 

primeiro dia desimpedido. 
§ 3o O julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado 

quando chamado novamente.Neste caso, a defesa será feita por quem o juiz presidente tiver 
nomeado, ressalvado ao acusado o direito de ser defendido por advogado de sua escolha, 
desde que esteja presente."(NR) 

 
"Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz 

presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades 
constantes dos arts. 448 e 449. 

§ 1o O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, 
não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o 
processo, sob pena de exclusão do conselho. 

§ 2o A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça."(NR) 
 
"Art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados 

presentes, o juiz presidente sorteará sete dentre eles para a formação do Conselho de 
Sentença."(NR) 

 
"Art. 468. À medida em que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz 

presidente as lerá, e a defesa e, depois dela o Ministério Público, poderão recusar os jurados 
sorteados, até três cada parte, sem motivar a recusa."(NR) 

 
"Art. 469. Se forem dois ou mais os acusados, poderão as recusas ser feitas por 

um só defensor. 
§ 1o A separação dos julgamentos somente ocorrerá se por duas sessões 

consecutivas, em razão das recusas, não for possível compor o Conselho de Sentença. 
§ 2o Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o 

acusado a quem foi atribuída a autoria do fato."(NR) 
 
"Art. 470. Desacolhida a argüição de impedimento, de suspeição ou de 

incompatibilidade contra o juiz presidente do tribunal, órgão do Ministério Público, jurado ou 
qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o 
seu fundamento e a decisão."(NR) 

 
"Art. 471. Se, em conseqüência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, 

dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho, o julgamento será 
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adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do 
disposto no art. 464 e seu parágrafo único."(NR) 

 
 
 
"Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com 

ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: 
"Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade, e 

a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da 
justiça". 

"Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: 
"Assim o prometo".(NR) 
 

"Seção XI 
Da instrução em plenário 

 
Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária. 

O juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado 
tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as 
testemunhas arroladas pela acusação. 

§ 1o Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do 
acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais 
a ordem e o critério estabelecido neste artigo. 

§ 2o Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por 
intermédio do juiz presidente. 

§ 3o As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de 
pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, 
exclusivamente, às provas cautelares, antecipadas ou irrepetíveis."(NR) 

"Art. 474. A seguir, será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma 
estabelecida no Livro I, Título VII, Capítulo III, com as alterações introduzidas nesta Seção. 

§ 1o O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor nessa ordem, 
poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado. Os jurados formularão perguntas por 
intermédio do juiz presidente. 

§ 2o Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que 
permanecer no plenário do Júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à 
segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes."(NR) 

"Art. 475. Sempre que possível, o registro do interrogatório e dos depoimentos 
será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia ou técnica similar, 
destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. 

Parágrafo único. A transcrição do registro constará dos autos."(NR) 
 

"Seção XII 
Dos debates 

 
Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que 

fará a acusação, nos limites da pronúncia, sustentando, se for o caso, a existência de 
circunstância agravante. 

§ 1o O assistente falará depois do Ministério Público. 
§ 2o Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o 

querelante e, em seguida, o Ministério Público. 
§ 3o Finda a acusação, terá a palavra a defesa."(NR) 
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"Art. 477. A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a 
reinquirição de testemunha já ouvida em plenário."(NR) 

 
"Art. 478. O tempo destinado à acusação e à defesa será de duas horas para cada 

uma, e de meia hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. 
§ 1o Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a 

distribuição do tempo que, na falta de acordo, será dividido pelo presidente, de forma a não 
exceder o determinado neste artigo. 

§ 2o Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será, em 
relação a todos, acrescido de uma hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, 
observado o disposto no parágrafo anterior."(NR) 



       IV Curso de Atualização Jurídica 
   Aula: Direito Processual Penal  
   Tema: Pode a Justiça aceitar testemunhas do além? 
   Prof.: Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira         
   Data: 21/01/2005 
      
 

 

 

 
"Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a 

exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de cinco 
dias úteis, dando-se ciência à outra parte. 

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou 
qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, 
quadros, "croqui" ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria 
de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados."(NR) 

 
"Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento, e por 

intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra 
a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados, solicitar-lhe, pelo mesmo 
meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. 

§ 1o Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados 
a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. 

§ 2o Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará 
esclarecimentos à vista dos autos. 

§ 3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos 
instrumentos do crime, se solicitarem ao presidente."(NR) 

 
"Art. 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o 

julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o presidente dissolverá o 
conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. 

Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o 
presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também 
formulá-los, no prazo de cinco dias."(NR) 

 
 
 
 
 
 

"Seção XIII 
Do questionário e sua votação 

 
Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o 

acusado deve ser absolvido ou condenado. 
Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e 

distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e 
necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da 
pronúncia, do interrogatório e das alegações das partes."(NR) 

"Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: 
I - a materialidade do fato; 
II - a autoria ou participação; 
III - se o acusado deve ser absolvido ou condenado; 
IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 
V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, 

reconhecidas na pronúncia. 
§ 1o A resposta negativa, por mais de três jurados, a qualquer dos quesitos 

referidos nos incisos I e II encerra a votação e implica a absolvição do acusado. 
§ 2o Respondidos afirmativamente, por mais de três jurados, os quesitos relativos 

aos incisos I e II, será formulado o terceiro quesito, com a seguinte redação: 
"O jurado absolve ou condena o acusado?" 
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§ 3o Os quesitos referidos nos incisos I e II e os demais que devam ser formulados 
nos termos do § 5o, serão respondidos com as cédulas contendo as palavras "sim" e "não". 

§ 4o O terceiro quesito será respondido por cédulas especiais contendo as palavras 
"absolvo" e "condeno". 

§ 5o Decidindo os jurados pela condenação o julgamento prossegue, devendo ser 
formulados quesitos sobre: 

I - causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 
II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na 

pronúncia. 
§ 6o Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz 

singular, será incluído quesito a respeito, para ser respondido em seguida à afirmação da 
autoria ou participação. 

 
§ 7o Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão 

formulados em séries distintas."(NR) 
 
"Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm 

requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar 
da ata. 

Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o 
significado de cada quesito."(NR) 

 
"Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o 

Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de 
justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. 

§ 1o Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, 
permanecendo somente as pessoas mencionadas neste artigo. 

§ 2o O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer 
intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem 
se portar inconvenientemente." 

 
"Art. 486. Para proceder-se à votação, o presidente mandará distribuir aos jurados 

pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo sete delas a 
palavra "sim", sete a palavra "não", sete a palavra "absolvo" e outras sete a palavra 
"condeno".(NR) 

 
"Art. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá, em urnas 

separadas, as cédulas correspondentes aos votos, e as não utilizadas."(NR) 
 
"Art. 488. Após a resposta de cada quesito, e verificados os votos e as cédulas não 

utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada 
quesito, bem como o resultado do julgamento. 

Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não 
utilizadas."(NR) 

 
"Art. 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de 

votos."(NR) 
"Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra 

ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, 
submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. 

Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar 
que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação."(NR) 
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"Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 assinado 
pelo presidente, pelos jurados e pelas partes."(NR) 

 
"Seção XIV 
Da sentença 

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença, com observância do 
seguinte: 

I - o relatório mencionará as alegações das partes e o respectivo fundamento 
jurídico; 

II - no caso de condenação: 
a) fixará a pena-base; 
b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; 
c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas 

pelo Júri; 
d) observará o disposto no art. 387, no que for cabível; 
III - no caso de absolvição: 
a) mandará colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não estiver preso; 
b) revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas; 
IV - imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. 
§ 1o Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz 

singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, exceto 
quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela Lei como infração penal de 
menor potencial ofensivo, da competência do Juizado Especial Criminal, para onde serão 
remetidos os autos. 

§ 2o Em caso de desclassificação, o crime conexo, que não seja doloso contra a 
vida, será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, salvo quando estiver incluído na 
competência do Juizado Especial Criminal. 

§ 3o A decisão absolutória, quando afirmada a materialidade do fato pelos jurados, 
não faz coisa julgada no cível e não impede a propositura de ação visando a reparação do 
dano."(NR) 

"Art. 493. A sentença será lida em plenário, pelo presidente, antes de encerrada a 
sessão de julgamento."(NR) 

 
"Seção XV 

 
Da ata dos trabalhos 

Art. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará ata, assinada pelo 
presidente, e pelas partes. 

Parágrafo único. No transcorrer do julgamento o escrivão redigirá minuta, contendo 
um resumo dos trabalhos, das principais ocorrências e de todos os incidentes, que será 
submetido ao juiz presidente e às partes para verificação e assinatura e servirá de base para 
a elaboração da ata. "(NR) 

"Art. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando 
obrigatoriamente: 

I - a data e a hora da instalação dos trabalhos; 
II - o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes; 
III - os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e as sanções 

aplicadas; 
IV - o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa; 
V - o sorteio dos jurados suplentes; 
VI - o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo; 
VII - a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do 

assistente, se houver, e a do defensor do acusado; 
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VIII - o pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento; 
IX - as testemunhas dispensadas de depor; 
X - o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o 

depoimento das outras; 
XI - a verificação das cédulas pelo juiz presidente; 
XII - a formação do Conselho de Sentença, com o registro dos nomes dos jurados 

sorteados e recusas; 
XIII - o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo; 
XIV - os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos; 
XV - os incidentes; 
XVI - o julgamento da causa; 
XVII - a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da 

sentença."(NR) 
"Art. 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e 

penal."(NR) 
"Seção XVI 

Das atribuições do presidente do Tribunal do Júri 
 

Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras 
expressamente referidas neste Código: 

I - regular a polícia das sessões e prender os desobedientes; 
II - requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade; 
III - dirigir os debates, intervindo em caso de abuso ou excesso de linguagem; 
IV - resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do Júri; 
V - nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste 

caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a 
constituição de novo defensor; 

VI - mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o 
qual prosseguirá sem a sua presença; 

VII - suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências 
requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados; 

VIII - interromper a sessão por tempo razoável, para proferir sentença e para 
repouso ou refeição dos jurados; 

IX - decidir, de ofício ou a requerimento das partes, a argüição de extinção de 
punibilidade; 

X - resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento; 
XI - determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as 

diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da 
verdade; 

XII - regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando 
a outra estiver com a palavra, podendo conceder até três minutos para cada aparte 
requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última."(NR) 

Art. 2o Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 
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Lógica empregada por defensores do espiritismo: “ateu graças a Deus”, pois 
não tem como provar que Deus não existe(exemplo de não gostar da maçã- precisa provar 
sua existência para afirmar não gostar).  

 
O sistema do livre convencimento motivado e íntima convicção: no último, a 

razão não é preponderante e as credulidades podem ser decisivas. 
 
O espiritismo é diferente da religião de tempos passados(como a 

Inquisição5), pois é usado para o amor e não para a dor.  
Ex: Alemanha de Hitler e após: a Justiça que o Direito Internacional sempre buscou 

(proporcionalidade/razoabilidade, Roxin, fruto da árvore envenenada, alteridade, prova ilícita 
pro réu e pro societate, como gravação clandestina que importa em risco de vida – caso do 
“estelionatário do amor”). Ora, a Alemanha cresceu depois de sua dúvida histórica e tornou-
se uma das melhores Justiças do mundo. 

 
A religião e a CNBB(anencefalia que revogou a liminar do Min. Marco 

Aurélio): a influência da religião e não sua tomada no Poder Judiciário. 
 
O certo é que as cartas psicografadas por ele e que mudaram  a decisão da Justiça 

ganharam as páginas de jornais dos EUA e Inglaterra.  
Chico pregou sempre o amor: 
”Não apareceu nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como a dita 

por Jesus ‘amar-vos uns aos outros como eu vos amei’, ou seja, amar sem esperar ser 
amado”. 

 
Antes de morrer, Chico pediu para que não doassem seus órgãos e disse: 

“dei minha vida para todos, para encarnados e desencarnados, acho que tenho direito na 
minha morte de levar ao menos meu corpo inteiro para mim...”  

No mundo de Chico,  considerado o mestre dos eufemismos, não havia prostitutas, 
mas “irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais”; os presos eram “educandos”; os 
empregados eram “auxiliares”; os pobres, “os mais necessitados”; os adversários eram 
“nossos amigos estimulantes”. Ninguém fazia anos e sim “janeiros” ou “primaveras”. Os filhos 
de mães solteiras eram “filhos de pais ausentes”. 

O cuidado com as palavras tinha um fim preventivo, quase terapêutico, pois Kardec 
ensinava que “os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas 
deletérios corrompem o ar respirável...”. 

 
Chico psicografou Casimiro Cunha, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Alphonsus de 

Guimaraens, Olavo Bilac, Dom Pedro II, Auta de Souza etc. 
 
Mas sempre preservada a humildade, para evitar a vaidade: 
 
- Porta-voz de Deus ? 
Chico dizia: 
- Não, uma “besta encarregada de transportar documentos dos espíritos” 
 

                                                 
5 Aliás a Inquisição já era uma forma de perseguir o espiritismo, pois isto era usado como sinônimo de 
bruxaria. Se Chico Xavier vivesse nesta época, estaria condenado à morte, pois seu próprio pai, João 
Cândido Xavier, percebendo que o pequeno infante, seu filho, tinha visões, dizia: - Este moleque tem o 
diabo no corpo. Na cidade de Pedro Leopoldo/MG era difícil encontrar quem apostasse na sanidade de 
Chico, por não entender seus fenômenos. Certa vez, quase foi internado no hospital psiquiátrico de 
Barbacena/MG. 
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- Um iluminado ? 
- Não, “uma tomada entre dois mundos” 
 
- Chico Xavier, o apóstolo? 
- Nada disso, dizia Chico – Cisco Xavier – ele transformava o nome em trocadilho 

quando já era idolatrado por caravanas de fiéis e curiosos vindos de todo o 
Brasil e indicado ao Prêmio Nobel da Paz em campanha nacional embalada por 
mais de 2 milhões de assinaturas de adesão em 1981 – e, ainda concluiu o 
jornalista Marcel Souto Maior: 

- Como duvidar da autenticidade de um texto pontuado por tantos nomes e 
sobrenomes só conhecidos pela família do morto ? Como duvidar de Chico 
Xavier ? 

 
Chico nasceu no dia 02 de abril de 1910 e  morreu no dia 30/06/2002, com 92 

anos de idade, quando o Brasil foi pentacampeão de futebol, dia que o País estava feliz e em 
paz. Um ano antes de morrer, no dia 30/06/2001, doente, já no hospital internado, uma 
imagem captada por cinegrafista amador, captou  “a visita em forma de um raio de luz” 
entrando na janela de seu quarto. Chico disse: “era minha mãe”. 

 
 
 
Por outro lado, apenas para elucidar com um exemplo recente, a Câmara dos 

Deputados fez sessão solene no dia 28 de outubro de 2004 para homenagear o Bicentenário 
de Nascimento de Allan Kardec.  Requerida pelo deputado federal Luiz Bassuma (PT-BA), a 
sessão ocorreu no Plenário Ulysses Guimarães e alcançou grande projeção pelo fato de ter 
sido encerrada com uma prece psicofônica cujo médium foi o próprio deputado Bassuma, que 
na ocasião presidia a Mesa. 

 O Espírito que fez a prece não se identificou. Parte do público presente 
acreditava tratar-se de Bezerra de Menezes, dada a semelhança do timbre vocal. Os não 
espíritas e jornalistas especularam que poderia tratar-se de Francisco Cândido Xavier. Mas o 
deputado Bassuma disse não ter identificado o comunicante 

Dos convidados que participaram da sessão, alguns ficaram surpresos, mas a 
maioria  reagiu com naturalidade.  

Ao contrário do que noticiaram jornais e emissoras de televisão, não foi a primeira 
vez que uma comunicação mediúnica ocorreu na Câmara dos Deputados. No dia 26 de junho 
de 2003, houve episódio parecido na sessão solene que o mesmo deputado Luiz Bassuma 
requereu para em homenagear o médium mineiro Chico Xavier no seu primeiro ano de 
desencarnação.  

 
Além de uma demonstração de pintura mediúnica feita no plenário da Casa pelo 

médium José Medrado (da Bahia), a solenidade foi encerrada exatamente da mesma forma: 
com uma prece proferida por um espírito e em que Bassuma foi o médium. A diferença é que 
na outra ocasião a mídia não deu atenção. Desta vez, os jornais O Globo e Folha de São 
Paulo, além dos telejornais do SBT, Jornal da Globo e Bom Dia Brasil noticiaram o caso sem 
ridicularizar ou ironizar o acontecimento.  

A sessão do dia 28 de outubro de 2004, em homenagem a Allan Kardec, iniciou às 
10h30 e encerrou às 11h42. Compuseram a Mesa, além do deputado Bassuma, o Presidente 
da Federação Espírita Brasileira, Nestor João Masotti;  a Presidente da Federação Espírita da 
Bahia, Creuza Lage; o Presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, João de Jesus 
Moutinho; o escritor e conferencista Djalma Argolo; e Jaime Ferreira Lopes, do Grupo Espírita 
Bezerra de Menezes.  
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Fizeram pronunciamentos na Tribuna Luiz Bassuma e os deputados federais 
Luciano Castro (PL-RR), Gonzaga Patriota (PSB-PE) e Maria do Carmo Lara (PT-MG). Todos 
destacaram a vida e a obra de Allan Kardec.  

Após a sessão, o deputado explicou que é médium e espírita há 20 anos.  

Integra da mensagem psicofônica:    

“Que a paz de Jesus Cristo possa nos preencher; preencher cada espaço do nosso 
corpo, cada célula, cada músculo, para que a energia vital que alimenta este corpo possa ser 
potencializada, porque, graças a Deus, não estamos sós. Nunca estamos sós! Não existe 
solidão, porque, por misericórdia divina, cada atitude nossa, cada palavra que proferirmos, 
cada pensamento nosso tem conseqüência, tem ressonância, como aquela pequena pedra 
que, ao cair sobre a superfície de um lago, provoca ondas que se expandem ao redor. 

Que Allan Kardec, o espírito que teve a missão luminosa de nos trazer a Doutrina 
Espírita; que Chico Xavier, o grande apóstolo do Espiritismo no Brasil e no mundo; e que 
Jesus Cristo, o nosso Mestre Maior, possam nos ter, a cada um de nós, como construtores do 
reino de Deus aqui na Terra. 

Em nome de Jesus, agradecemos profundamente a todos os espíritos que nos 
inspiram e pacientemente nos acompanham, para que, ao final desta jornada, possamos 
estar de volta ao mundo dos espíritos e dizer: Valeu a pena! Eu melhorei e, em me 
melhorando, ajudei a melhorar o meu mundo. 

Muito obrigado, Senhor!”  

O jornalista Marcel Souto Maior, do Jornal do Brasil(RJ) que escreveu a biografia de 
Chico(obra citada), nas poucas conversas que teve com Chico, depois de vencer as 
resistências iniciais, tocou num tema delicado: sua sucessão.  

 
“Haveria um outro Chico Xavier ? 
Chico encerrou o assunto: 
- Morre um capim, nasce outro. 
Ele falava sério” 
 
Seis meses depois de sua morte, um dos médiuns mais famosos de Uberaba, 

Carlos A. Bacceli, psicografou um livro – Na próxima Dimensão – do espírito do médico Inácio 
Ferreira, ex-diretor clínico do hospital psiquiátrico Sanatório Espírita de Uberaba. 

Uma revelação publicada no livro causou alvoroço nos meios espíritas: Chico seria 
a reencarnação de Allan Kardec. 

Segundo o autor da biografia de Chico - jornalista Marcel Souto Maior,  
“Allan Kardec teria vindo à Terra para pôr em prática e ‘sentir na própria pele’ a 

doutrina desenvolvida e divulgada por ele, em livro, na existência anterior. Com a publicação 
do livro, Chico teria cumprido a promessa de revelar quem ele era. 

Para quem não acredita em vida depois da morte, os cinco parágrafos acima são 
mera ficção. Para quem acredita, tudo faz sentido”. 

 
Novos tempos...verdades simples da vida...humanização, amor e paz.  
 
Justiça humana!  
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Essa a missão da magistratura, independentemente de crenças e culturas. 
 
Fé na humanidade! – esse é o comando final e eterno das sentenças... 

Sentire…(do contrário bastariam robôs) amor e fé! – vide slide 
 
Em tudo isto, não se sabe quem está certo, porém: 
 
“Na simplicidade aprendemos que reconhecer um erro não nos diminui, 

mas nos engrandece, e que as pessoas não existem para nos admirar, mas para 
compartilhar conosco a beleza da existência”(Roberto Shinyashik) 

 
CHICO E MENSAGENS…(conferir os slides) 
  
  
Abraços aos amigos da credulidade espírita 
 
 
 
As Bodas … PASSEMOS AO BOM VINHO 
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Produção: 
 
Jacy, IELF/SP, edição e produção. 
 
Imputação Objetiva e os casos completos de Chico Xavier(slides) no site 

www.thales.tacito.nom.br  
 
Imagens cedidas pela Rede Globo de TV – Programa Linha Direta/Justiça. 
 
Agradecimentos especiais: Cláudia Damas e André Dias, Rede Globo, Rio 

de Janeiro/RJ e irmão Jacy, estúdio SP/IELF. 
 



       IV Curso de Atualização Jurídica 
   Aula: Direito Processual Penal  
   Tema: Pode a Justiça aceitar testemunhas do além? 
   Prof.: Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira         
   Data: 21/01/2005 
      
 

 

 

Bibliografia: 
 
(1) Manual de Sentença Criminal & Noções de Sentença Cível, volumes 1 e 

2, JUSPODIVM, 2005, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira; 
(2) Manual de Direito Eleitoral, JUSPODIVM, 3a edição,  2005, Thales 

Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira; 
(3) Direito Eleitoral Brasileiro, Del Rey, 3a edição, 2004, Thales Tácito 

Pontes Luz de Pádua Cerqueira; 
(4) Teoria Constitucionalista do Delito, RT, Luiz Flávio Gomes, 2004 
(5) As vidas de Chico Xavier, Marcel Souto Maior, 2ª edição, Editora 

Planeta, SP, 2003; 
(6) Chico Xavier, mediunidade e vida, Carlos A Bacelli, Instituto 

Divulgação Editora André Luiz, SP, 1987; 
(7) O livro dos espíritos e O Evangelho segundo o espiritismo, Allan 

Kardec, Instituto de Difusão Espírita, SP, Araras, 1993. 
(8) Crônicas do além-túmulo(Humberto de Campos, espírito), Francisco 

Cândido Xavier, Federação Espírita Brasileira, 1937, Rio de Janeiro/RJ 
 
 
 



       IV Curso de Atualização Jurídica 
   Aula: Direito Processual Penal  
   Tema: Pode a Justiça aceitar testemunhas do além? 
   Prof.: Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira         
   Data: 21/01/2005 
      
 

 

 

Anexo 
Imputação Objetiva 

 
Pressupostos da IO: consagração da subsidiariedade do D.Penal 
 
(a) Não analisa dolo(elemento subjetivo do tipo); 
(b) Não exclui o Direito Civil, Administrativo, Comercial etc; 
(c) encontra-se limitada no free will; 
(d) aplica-se a todos delitos, inclusive dolosos contra a vida(Caso Serginho, casos 

de BH, entre eles, “meninos da pipa”, todos os casos de Chico Xavier, o alpinista Eduardo6 
etc). 

(e) Súmula 720 do STF: perigo concreto de dano e não abstrato – imputação 
objetiva. O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de 
dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem 
habilitação em vias terrestres; 

 
(f) A IO se aplica no ECA por força do artigo 103 da Lei 8069/90. Ex: Súmula 309 

do CTB; 
 
(g) “Clodovil e a sandálias da humildade” – Repórter Vesgo e o trânsito de SP. Na 

Playboy de Sabrina Sato o apresentador Emilio Surita sustenta que tudo foi armação, já 
estava interrompido o trânsito(foi montagem como foi montagem que calçou-se as sandálias 
da humildade em Luana Piovani), porém, o apresentador Clodovil Hernandez sustentou no 
“Programa do TOM”(Rede Record), no dia 18 e 19 de janeiro de 2005 que tudo foi verdadeiro, 
sofreu perseguição no trânsito e que isto colocou em perigo sua vida. Se o repórter Vesgo 
sofresse acidente de trânsito, naquilo que ele provocou, ninguém responderia por isto, pois o 
mesmo se autocolocou em perigo; 

 
                                                 

6 O dentista Eduardo Alvarenga da Silva, 40, morreu no dia 07/01/2005, quando escalava com sua mulher, a jornalista 
Rita Bragatto, o pico do Aconcágua, na Argentina. A jornalista divulgou no dia 14/01.2005 uma declaração, na qual 
classifica como 'uma fatalidade' o que aconteceu. Rita considerou 'um absurdo' a acusação de negligência feita pelo 
diretor de Recursos Naturais Renováveis do Ministério do Meio Ambiente de Mendoza, Leopoldo León, também 
responsável pela administração do parque do Aconcágua. De acordo com relatório sobre o acidente, feito por León, o 
casal brasileiro não quis contratar um guia, apesar de não conhecer o local.  

'Quero esclarecer que nossa opção por não contratar guia para o Aconcágua não era uma questão de dinheiro. Isso é 
um absurdo. Decidimos fazer a escalada sozinhos porque tínhamos a certeza do que estávamos fazendo. Somos 
experientes e cautelosos. E a maior prova disso é que cumprimos toda as etapas da expedição 'cada dia' como ele 
mesmo falou durante toda a viagem. Levamos dez dias para chegar ao cume, ou seja, o mesmo tempo que as 
agências demoram para subir com seus clientes. Não houve loucura. Não houve imprudência. Não houve negligência', 
afirma Rita Bragatto.  

Eduardo foi sepultado na última terça-feira em Sorocaba, a 80 quilômetros de São Paulo, onde morava. Ele morreu 
congelado depois de chegar ao cume do Aconcágua e passar a noite na neve. Muito abalada com a morte do marido, 
Rita não quis falar com jornalistas e só se manifestou nesta sexta-feira por escrito.  

'A morte do Eduardo foi uma fatalidade e minha intenção é contar um pouco do desfecho desta viagem, que foi uma 
das mais bonitas que fizemos juntos, e também alertar futuros montanhistas e sugerir melhorias para contribuir para o 
profissionalismo no esporte', diz a jornalista em seu texto. 

Fonte: O Globo on Line. 
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(h) Perigo concreto ao Fisco – IO nos crimes tributário: 
 
Responsabilidade Tributária - Aplicação retroativa do art. 9º da Lei Federal 

nº 10.684, de 30 de maio de 2003, cc. art. 5º, XL, da CF, e art. 61 do CPP. O 
pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que após o recebimento da 
denúncia, extingue a punibilidade do crime tributário. 
Por esta lei, podem pagar o que sonegaram em 15 anos com desconto, já que a 
multa é reduzida em 50% e a correção das parcelas é pela Taxa de Juros de Longo 
Prazo, menor do que a taxa Selic cobrada do contribuinte que deve a 
Receita(Imposto de Renda). A Lei 9249/95, artigo 34, extinguia a punibilidade se 
houvesse pagamento integral ate o recebimento da denúncia. 
Beneficiados: Luciano Farah, condenado recentemente pela morte do Promotor 
Francisco Lins do Rêgo Santos, em BH; José Arcanjo Ribeiro, o Comendador Arcanjo, 
do Mato Grosso do Sul; o ex-senador Luiz Estevão; Augusto César Farias, irmão de 
PC; ex-deputado Pinheiro Landim, suspeito de estar envolvido na venda de HC para 
traficantes; fiscais do Propinoduto do RJ. Outros querem entrar no Programa, mas o 
pedido ainda não foi confirmado pela Receita: ex-deputado federal Hildebrando 
Paschoal, condenado a 32 anos de prisão  
ADIN 3002/03 – Procuradoria Geral da República.  

 
Pagamento e castigo 
Adesão a parcelamento de dívida tributária anula punição 
A aprovação de parcelamento de contribuições previdenciárias não-recolhidas pela 

Administração Tributária anula a pretensão punitiva e de prescrição. O entendimento é do 
ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, que deferiu liminar em Habeas Corpus 
para que seja declarada suspensa a condenação de três anos e quatro meses de reclusão por 
suposta infração ao art. 95, "d", da Lei nº 8.212/91, em favor do empresário Roberto José 
Figueira Coelho. 
Em recurso anterior, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região entendeu que 
para a condenação ser suspensa seria necessária a adesão ao programa de parcelamento 
antes do recebimento da denúncia. Para o TRF-4, o “fato de a empresa ter aderido ao Refis” 
depois da denúncia não “modifica a situação”. O pedido de HC também foi indeferido pelo 
Superior Tribunal de Justiça. 

Em seu voto, Peluso citou o artigo 9o da Lei nº 10.684/03, segundo o qual “é 
suspensa a pretensão punitiva do Estado” referente à infração “durante o período em que a 
pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de 
parcelamento”. Ele fez alusão, ainda, ao parágrafo 2º do dispositivo, que prevê a extinção da 
punibilidade “quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento 
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios". 
 
 

No entendimento do ministro, o artigo se aplica a todos os crimes tributários e a 
todas as formas de parcelamento, qualquer que “seja o programa ou o regime” que possibilite 
o pagamento parcelado de débito tributário, não importando se a quitação é feita por meio do 
Refis ou qualquer outro programa. 
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Segundo Peluso, é irrelevante o que se “suceda ou tenha sucedido na esfera 
administrativo-tributária, bastando, para os fins do artigo 9º, o fato em si da concessão do 
parcelamento, com abstração de quando e como o haja logrado o contribuinte”. 

 
Leia a íntegra do voto 
MED. CAUT. EM HABEAS CORPUS 85.048-1 RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO 
PACIENTE(S) : ROBERTO JOSÉ FIGUEIRA COELHO  
IMPETRANTE(S) : CARLOS ALBERTO LUZ GONÇALVES E OUTRO(A/S) 
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COATOR(A/S)(ES) : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO 
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROBERTO JOSÉ 

FIGUEIRA COELHO, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e da Oitava 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região que mantiveram condenação proferida 
contra o paciente por juiz federal de Bento Gonçalves, RS. 
O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao 
pagamento de 20 dias-multa, por suposta infração ao art. 95, "d", da Lei nº 8.212/91, com a 
redação dada pelo art. 168-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em razão do não-
recolhimento de contribuições previdenciárias no período de 06/93 a 03/94, 12/94, 01/95, 
03/95 a 06/96, 12/93 e 12/95. 

Apelou da sentença sustentando inexigibilidade de conduta diversa e parcelamento 
do débito tributário. Ao recurso foi negado provimento e, no que toca ao mérito deste writ, 
considerou a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região: 

"Por outro lado, o fato de a empresa ter aderido ao REFIS em 24-03-00 (f.550) não 
modifica a situação pois a opção ocorreu após o recebimento da denúncia e o art. 15 da Lei 
9.964/2000, repetiu a condição de adesão prévia ao recebimento da denúncia, constando 
expressamente que fica 'suspensa a pretensão punitiva do Estado' em relação aos crimes ali 
mencionados, desde que a inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do 
recebimento da denúncia criminal" (fls. 06). 

Interpostos recursos especial e extraordinário, não foram admitidos, tendo o 
paciente agravado de ambas as decisões (fls.07). Nesta Corte, foi interposto agravo 
regimental, de minha relatoria. 

Não obstante, impetrou o paciente habeas corpus perante o Superior Tribunal de 
Justiça, a fim de obter suspensão da pretensão punitiva, sob argumento de aplicação da lei 
penal mais benéfica, em conformidade com o disposto no art. 9o, da Lei nº 10.684/03. 

Nessa Corte, o writ foi indeferido, nestes termos: 
 
 
"HABEAS CORPUS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEI N. 10.684/03, ART. 9O. RETROATIVIDADE 
BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo precedente da Quinta Turma deste Tribunal (RHC 
13806/CE), o benefício da suspensão da pretensão punitiva do estado, instituído pelo art. 9o 
da Lei n. 10.684/03, não enquadra o delito de omissão de recolhimento de contribuições 
previdenciárias, pois que vedado o parcelamento por disposição de lei. Ordem denegada" (fls. 
146, Apenso 4). 
Com a impetração do presente writ, substitutivo do recurso ordinário, pretende o impetrante 
seja declarada suspensa a pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 9o da Lei nº 
10.684/03. 

Há pedido de liminar, que invoca acórdão de minha relatoria, no HC nº 81.929, e a 
circunstância de o paciente já se encontrar cumprindo pena (Processo n. 2003.72.05.006392-
0) na Vara Federal Criminal de Blumenau. 

A inicial está acompanhada de cópia integral dos autos, dispensando informações 
da autoridade coatora. 
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2. O caso é de liminar. 
Estatui o art. 9o da Lei nº 10.684/03: 
"Art. 9o É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos 

nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, durante o período em que a 
pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de 
parcelamento. 

§ 1o A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão 
punitiva. 

§ 2o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa 
jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de 
tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios" (grifei). 
Vê-se, logo, que, diversamente do que constava do art. 15 da Lei nº 9.964/00 (Lei do Refis), 
a norma suso transcrita não especifica modalidade de parcelamento, como o fez o legislador 
de 2000, o qual limitava os efeitos jurídico-penais do parcelamento à inclusão em programa 
determinado, o Programa de Recuperação Fiscal: 
"Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 
1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 
aludidos crimes estiver incluída no Refis, desde que a inclusão no referido Programa tenha 
ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal. 
§ 1o A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. 

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também: 
I - a programas de recuperação fiscal instituídos pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, que adotem, no que couber, normas estabelecidas nesta Lei; 
II - aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13. 

 
 
 
 
§ 3o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa 

jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de 
tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de 
parcelamento antes do recebimento da denúncia criminal" (grifei). 

A norma agora vigente introduziu, pois, nova disciplina geral, para os efeitos do 
pagamento e do parcelamento na esfera de punibilidade dos crimes tributários (cf. HC nº 
82.959). 
Isto quer dizer que essa nova disciplina, a do art. 9o da Lei nº 10.684/03, se aplica, 
indistinto, a todos os crimes tributários e a todas as formas de parcelamento, qualquer que 
seja o programa ou o regime que, instituído pelo Estado, sob este ou aquele nome, no 
exercício de sua competência tributária, possibilite o pagamento parcelado do débito 
tributário. Donde ser agora adiáforo tratar-se do REFIS ou doutro programa legal. 

E mais: para os efeitos penais do parcelamento tornou-se, ainda, irrelevante o que 
suceda ou tenha sucedido na esfera administrativo-tributária, bastando, para os fins do art. 
9º, o fato em si da concessão do parcelamento, com abstração de quando e como o haja 
logrado o contribuinte. 

Daí, a inanidade do argumento de que a Lei nº 10.684/03 não permitiria o 
parcelamento dos débitos objeto do crime de não recolhimento de contribuições 
previdenciárias. Não cumpre ao juiz penal estimar a legalidade da concessão do parcelamento 
pela autoridade administrativa competente. O que é determinante e decisivo é apenas saber 
se o parcelamento foi deferido pela Administração Tributária, desencadeando-se ex vi legis, 
em caso positivo, na esfera penal, os efeitos previstos no art. 9o, ou seja, a suspensão da 
pretensão punitiva e da prescrição. 
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O ora paciente obteve, da autoridade competente, o parcelamento de seus débitos, 
em conformidade com o disposto na Lei nº 9.964/00. É certo que, quando o obteve, a eficácia 
penal do parcelamento atuava só até o "recebimento da denúncia" (art. 15), de modo que foi 
legítima a recusa, anterior ao início de vigência da Lei nº 10.684/03, ao pedido de suspensão 
da pretensão punitiva. 

Mas a nova disciplina (art. 9o da Lei nº 10.684/03), sobre ser geral, é mais 
benéfica ao réu, precisamente porque suprimiu aquele termo final da eficácia do 
parcelamento.  

E, já não a limitando, retroage para alcançar o presente caso (art. 5o, XL, da 
Constituição Federal), ainda quando estivera coberto pela coisa julgada (art. 2o, § único, do 
Código Penal) (cf. HC nº 82.959). 

3.Isto posto, defiro a liminar, determinando a imediata suspensão da execução 
penal promovida contra o ora paciente nos autos do Processo nº 2003.72.006392-0, com 
trâmite pela Vara Federal Criminal da circunscrição judiciária de Blumenau, até julgamento 
final do presente writ. 

Transmita-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora e ao 
Juízo da Vara Federal Criminal da circunscrição judiciária de Blumenau. Após, à PGR. 

Publique-se. Int.. 
Brasília, 09 de novembro de 2004. 
Ministro CEZAR PELUSO 
Relator 
Revista Consultor Jurídico, 16 de novembro de 2004 

 
Comentários: 
1. Jorge Felipe Haddad Junior -  (Estudante de Direito - Consultor Comercial 

— Camaçari, BA) — 17/11/04 · 11:04 

Alio-me aos pontos de vista defendidos pelo Dr. Vicente Afonso. 

A sanção imposta ao paciente era expectacional, visto que não havia transitado em 
julgado; não tendo uma punição definitiva, não havendo, portanto o que ser anulado. 

Continuando, concordo também com a colocação de que o objeto de tutela da 
legislação tributária brasileira não tem sido a viabilização das políticas públicas, em 
consonância com o preconizado pela CF 88, para implantação do Estado de Direito nela 
projetado e sim a expropriação de parcelas cada vez maiores do PIB. 

O foco principal da administração tributária brasileira tem sido a persecução do 
equilíbrio fiscal pela via arrecadatória, sem a demonstração de um esforço de qualquer 
natureza para remediar a outra ponta, a dos gastos. Fato facilmente comprovado pela 
observação da iniciativa legislativa na seara tributária federal: sempre por parte do executivo, 
com o fito de aumentar a arrecadação e principalmente por meio da criação de contribuições 
(não divide o montante arrecadado com outros entes federativos).  

- VIDE ALTERAÇÕES PIS/COFINS 

Quando apresenta alguma renúncia fiscal, por menor e pontual que seja é quase 
sempre administrando alíquotas de IPI (imposto = divide a renúncia entre os entes 
federativos). Visa atender interesses das grandes corporações oligopolistas, que 
resultarão no aumento da arrecadação de outros tributos pelo incremento da 
atividade dos setores beneficiados. 
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- VIDE IPI dos AUTOMÓVEIS. 
- E a pequena e média empresa intensivas de mão de obra, que podem colaborar 

com a solução dos problemas de geração e distribuição de renda e 
desemprego? 
- Os estados que lutem por elas empenhados em uma guerra fiscal insana, de 
resultado discutível. 

- A preocupação é com a viabilização do Estado e não com a viabilidade da 
sociedade. 

 

 

Vicente Afonso (Tributário - Advogado — Governador Valadares, MG) — 16/11/04 
·17:34 

Há um equívoco na rubrica dada a essa notícia que pode levar o leitor a confundir 
os fatos e a achar que os empresários "sonegadores" não são punidos. 

O paciente pediu a suspensão da pretensão punitiva em uma ação penal que não 
havia ainda transitado em julgado, o que foi deferido pelo Ministro Cezar Peluso. 

Portanto, não há que se falar em "anular punição", mesmo porque essa nem 
sequer era certa ainda. 

Vale registrar que essa lei vem demonstrar que o objeto jurídico protegido pela Lei 
8.137 nunca, jamais, foi a ordem tributária e sim arrecadar os 38% do PIB na base da coação 
moral irresistível!  

 
 
(i) Crime hediondo e check and balance – sistema eclético ou   híbrido – o STF 

caminha para decidir que o legislador diz quais crimes são hediondos, abstratamente, mas 
somente o juiz, no caso concreto é que o rotula como tal, para efeitos jurídicos, cabendo 
recurso disto. 
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Importante destacar que a teoria da imputação objetiva não foi criada por ROXIN. 
No campo da teoria do Direito moderno, inicia-se com a obra de LARENZ(Karl Larenz. Hegel 
Zurechnungslehre und der begriff der objektiven Zurechnung, Leipzig, 1927) , que buscava 
discutir acerca da teoria da imputação em HEGEL e no Direito Penal, em especial, com um 
livro de HARDWIG(Werner Hardwig. Die Zurechnung: Ein Zentralproblem dês Strafrecht, 
Hamburg, 1957).  

 
O professor Juarez Tavares indica a exaustiva informação sobre os traços gerais 

dessa evolução histórica: Yesid Reyes Alvarado, Imputación objetiva, Bogotá, 1992, p.7 et 
seq. e Bernd Schünemann  “Consideraciones sobre la imputación objetiva”, in Teorias 
actuales em el derecho penal, Buenos Aires, 1998, p.119 et seq. 

 
ROXIN não foi o criador ou mentor intelectual da teoria da imputação objetiva, mas 

conforme lições do professor Juarez Tavares deve-se a Claus ele “o grande mérito de sua 
sistematização e enquadramento correto na teoria do delito da atualidade”(Claus Roxin, 
Strafrecht, AT, p.310 et seq) 
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Brasil: 
 
(a) Aplicação tímida: STF, Rel. Min. Marco Aurélio: Acórdão 73.662-9 – Minas 

Gerais; 
 
(b) Consagração: Minas Gerais, o Acórdão nº 364.378-3 do Egrégio Tribunal de 

Alçada     “A teoria da imputação objetiva consiste basicamente no seguinte: só pode ser 
responsabilizado penalmente por um fato (leia-se: a um sujeito só pode ser imputado o fato), 
se ele criou ou incrementou um risco proibido relevante e, ademais, se o resultado jurídico 
decorreu desse risco (isto é: se a lesão ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico 
decorreu desse risco) (cf. L.F. GOMES, Teoria constitucionalista do delito, São Paulo: RT, 
2004). 

 
 
A Tipicidade penal tem duas dimensões:  
 
(a) tipicidade fática-legal (ou perceptível), que é a realização do fato previsto em 

lei (mera subsunção do fato à lei), sempre consagrado na Doutrina; e 
 
(b) tipicidade material ou tipicidade material axiológica, que não é perceptível no 

mundo e que exige um “juízo de valoração” do magistrado ao sentenciar no Direito Penal, 
possuindo três requisitos: - Resultado Jurídico penalmente relevante;- Imputação Objetiva da 
Conduta;- Imputação Objetiva do Resultado. 
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Por este prisma da tipicidade material axiológica, temos a seguinte regra:  Não há 

imputação objetiva quando a própria vítima se autocoloca em risco (autocolocação em risco) 
– “ação da vítima a próprio risco”. Em Minas Gerais, o Acórdão nº 364.378-3 do Egrégio 
Tribunal de Alçada(2ª Câmara Criminal), tendo como relator o culto e estudioso juiz 
Alexandre Victor de Carvalho, publicado em 07/03/03, abriu um precedente histórico no 
Brasil, no tocante à imputação objetiva do resultado.  

 
Neste Acórdão, cuja votação foi 2x1, um jovem Delegado de Minas Gerais insistiu 

que seu subalterno (detetive) o levasse de viagem para Carandaí/MG, mesmo advertido que o 
carro da polícia civil não tinha condições, estava “puxando” conforme mecânicos afirmaram. 
Assim, o carro perdeu o controle, invadiu a contramão direcional e colidiu de frente com um 
caminhão, o que matou o Delegado que estava no banco do passageiro.  

 
Em primeira instância o detetive foi condenado pelo artigo 302 do CTB, a pena de 

2 anos de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação 
pecuniária, além da suspensão da habilitação, adotando a escola antiga da culpa (teoria 
finalista da ação).  

 
Porém,  no Tribunal de Alçada foi absolvido (artigo 386, III do CPP) pelo princípio 

da imputação objetiva do resultado consistente na autocolocação em perigo pela vítima. 
 
 
 
 
Nota: no exemplo do Delegado, imaginemos que este estivesse completamente 

embriagado, logo, sem condições de exercer seu livre arbítrio de orientar o detetive a levá-lo 
em uma viagem. Neste caso o detetive seria responsabilizado pela morte do Delegado, 
porque a vítima, apesar de ter se autocolocado em perigo, não tinha condições mínimas de 
discernimento deste perigo . 

 
Vejamos o que o TA/MG delineou: 
 
“(...). Assim, a imputação objetiva fulcra-se no denominado princípio do risco, que 

é conseqüência da ponderação, própria de um Estado de Direito, entre os bens jurídicos e os 
interesses de liberdade individuais, segundo a medida do princípio da proporcionalidade.   

Pressupõe não apenas que haja a relação de causalidade física entre uma conduta 
e o resultado, mas que essa conduta tenha realizado um perigo fora do âmbito do risco 
permitido, criado pelo autor dentro do alcance do tipo objetivo. Significa, portanto, que a 
relação de causalidade não será comprovada apenas pelo chamado processo hipotético de 
eliminação de Thyrén, ou seja, se mentalmente abstraída a conduta, não mais se verificar o 
resultado, é porque está demonstrado o nexo causal. 

Agora é necessária, conforme dispõe Claus Roxin, em sua magistral obra – La 
Imputación Objetiva en el Derecho Penal, tradução de Abanto Vasquez, M., Lima, 1997 – a 
criação de um risco penalmente relevante ou não permitido ou desaprovado, a realização do 
risco imputável no resultado lesivo e a infração ao fim de proteção do tipo penal ou alcance 
do tipo. A imputação objetiva serve para limitar a responsabilidade penal; constitui um 
mecanismo de delimitação do comportamento proibido.  

Ancorada em um sistema coerente de interpretação, que se infere da função 
desempenhada pelo Direito Penal na sociedade, sua finalidade é analisar o aspecto social de 
um comportamento, precisando se este se encontra ou não socialmente proibido e se tal 
proibição é relevante para o Direito Penal.(...) 
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Assim, se a própria vítima quem, por livre e espontânea vontade, se coloca em 
situação de risco, por exemplo, ordenando ao subalterno que a conduza em veículo 
desprovido de condições de segurança, ainda que advertido do precário estado mecânico do 
automotor, o resultado advindo desse comportamento imprudente não pode ser debitado ao 
condutor, uma vez que a rigidez da equivalência dos antecedentes causais há de ser 
abrandada com a apreciação dos dados valorativos posteriores à causalidade meramente 
física, o que torna forçoso excluir a pretensão punitiva relativa à lesão corporal ou ao 
homicídios culposos, pela razão de que não se pune aquele que meramente executa os meios 
tendentes a concretizar uma situação de perigo conscientemente desejada pela vítima”  

 
 
Já o juiz de Alçada Sidney Alves Affonso, que divergiu do voto, usando do conceito 

antigo (sem mencionar a nova teoria da imputação objetiva) assim destacou seu voto, com a 
mesma propriedade do juiz Alexandre de Carvalho, porém, sob outro prisma penal (escola 
clássica): 

 
 
 
 
 
 “Responde pelo resultado o motorista que, não obstante extenuado por longa e 

exaustiva jornada de trabalho e ciente das precárias condições do automotor, conduz este em 
velocidade incompatível com as condições climáticas e com o estado da pista de rolamento, 
tornando-se manifesta a inobservância de norma de cuidado objetivo e patente o nexo de 
causalidade entre o comportamento imprudente do autor e o previsível evento danoso”. A 
juíza(1ª vogal) Maria Celeste Porto acompanhou o relator juiz Alexandre de Carvalho, 
absolvendo o agente pela teoria da imputação objetiva. 
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Imputação Objetiva e o Caso Serginho 

 
O cerne da discussão em torno da morte do jogador reside em saber se o fato de 

ter assinado um termo de responsabilidade ou, ainda que não o tenha feito, se  tinha a 
consciência de possível risco de vida, após avisado do problema cardíaco, se isso pode levar 
ao indiciamento dos responsáveis pela equipe do São Caetano, por homicídio culposo (culpa 
consciente) ou doloso(dolo enventual). O Delegado Guaracy Moreira Filho, usando da teoria 
clássica, indiciou o médico do São Caetano, Dr. Paulo Forte e o Presidente do Clube. Sr.Nairo 
Ferreira, por homicídio doloso(dolo eventual), no dia 19 de novembro de 2004 

 
(a) Corrente Clássica: sim,  inobservância do dever de cuidado objetivo, uma vez 

que a vida humana, bem indisponível, não pertencia ao jogador. O comportamento da vítima 
apenas seria analisado quando da dosimetria da pena, na circunstância judicial, para deixar a 
pena-base no limite legal. 

 
(b) Corrente hodierna(IO): não, no moderno Direito penal, entretanto, não se pode 

desconsiderar o livre arbítrio do jogador (free will), pessoa maior e capaz, sua plena 
consciência do quadro cardíaco. 

 
Sobre detalhes do caso, conferir Manual de Sentença Criminal, JUSPODIVM, 2005, 

Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira e no site www.thales.tacito.nom.br (artigos 
criminais). 

 
 

MENSAGEM FINAL DO PROFESSOR THALES TÁCITO: 
 

NÃO IMPORTA O TAMANHO DO SEU SONHO,  
“CONTINUA A PROCURAR,  

QUE LOGO ACIMA ENCONTRARÁS A GLÓRIA” 
(SALMO 129) 

 
 

AS TRÊS ÁRVORES 
 
Havia no alto de uma montanha três árvores que sonhavam o que seriam depois 

de grandes.  
 

 
A primeira olhando as estrelas disse:  
"Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros".  
 

 
A segunda, olhando o riacho suspirou:  
"Eu quero ser um navio grande para transportar reis e rainhas".  
 

 
A terceira, olhou para o vale e disse:  
 

 
"Quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas ao  olharem 

para mim levantem os olhos e pensem em Deus".  
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Muitos anos se passaram e certo dia três lenhadores cortaram as árvores que  

estavam ansiosas em ser transformadas naquilo que sonhavam.  
 

 
Mas os lenhadores não costumavam ouvir ou entender de sonhos... Que pena.  
 

 
A primeira árvore acabou sendo transformada em um cocho de animais coberto  de 

feno.  
 

 
A segunda virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos  

os dias. 
  

 
A terceira foi cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito.  
 

 
Então, desiludidas e tristes, as três perguntaram: POR QUE ISTO ? 
  

 
 
Entretanto, numa bela noite, cheia de luz e estrelas, uma jovem mulher colocou 

seu bebê recém-nascido naquele cocho de animais e de repente, a primeira árvore percebeu 
que continha o maior tesouro do mundo.  

 
 

A segunda árvore estava transportando um homem que acabou por dormir no 
barco em que se transformara.  

 
 

E quando uma tempestade quase afundou o barco, o homem levantou-se e disse:  
"Paz" e, num relance, a segunda árvore entendeu que estava transportando o  rei 

do céu e da terra.  
 

 
Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando  suas 

vigas foram unidas em forma de cruz e  um homem foi pregado nela.  
 

 
Logo sentiu-se horrível e cruel.Mas logo no domingo seguinte, o mundo vibrou de 

alegria.  
 

 
E a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado um homem para a 

salvação da humanidade.  
 

 
E que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu filho ao olharem para 

ela. 
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As árvores haviam tido sonhos e desejos, mas, sua realização foi mil vezes  maior 
do que haviam imaginando, portanto, não esqueça:  

 
 

Não importa o tamanho do seu sonho acreditando nele a sua vida ficará mais bela 
e muito melhor de ser vivida: 

 
CONTINUA A PROCURAR,  

QUE LOGO ACIMA ENCONTRARÁS A GLÓRIA 
 SALMO 129 

 
 

MERCÊ. 
 
 

FELIZ ANO NOVO COM MUITA SAÚDE! 
 
 

FIQUEM COM DEUS! 
 
 

 


