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RESUMO 
 
A presente pesquisa proporciona um estudo a respeito da atual inaplicabilidade da litigância de má-fé no 
processo penal. Apresenta inicialmente, uma análise do princípio da boa-fé processual, pautado na boa-fé 
objetiva como um dos principais deveres das partes do processo. Em seguida, expõe sobre o instituto da 
litigância de má-fé no processo civil bem como sua responsabilização para as partes. Por fim, aborda a 
litigância de má-fé no âmbito penal, analisando o atual entendimento majoritário do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), bem como entendimentos divergentes. 
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1          INTRODUÇÃO 

 

O Novo Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 5º que, “Aquele que de 
qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Desta 
forma, observa-se que, o NCPC determina como princípio fundamental a boa-fé 
processual, de modo que todos os comportamentos dos sujeitos do processo devem ser 
pautados na boa-fé objetiva. 

Determinada por um padrão ético de conduta, a boa-fé tem relação com o 
comportamento que se espera das partes nas relações jurídicas, logo, não se dedica 
apenas à análise do estado mental subjetivo, ou seja, se houve realmente má intenção ou 
não. O que se busca na boa-fé é a verificação de sua conduta, se esta está de acordo 
com o direito, pois a conduta é considerada a exteriorização da boa ou da má-fé, 
independentemente das intenções ocultas das partes e dos demais participantes do 
processo. (WAMBIER; CONCEIÇÃO; RIBEIRO; DE MELLO, 2016). 

Contudo, é sabido que mesmo com sua determinação na legislação e sendo um 
dos principais princípios do Código de Processo Civil, a boa-fé processual nem sempre é 
respeitada, decorrendo assim a figura da litigância de má-fé. Tal instituto é aplicado 
quando uma das partes age em completa desconformidade com o também princípio da 
lealdade processual, respondendo então por perdas e danos, no qual o juiz de ofício ou a 
requerimento das partes condena o litigante de má-fé a pagar multa calculada sobre o 
valor da causa, conforme artigo 79 e seguintes do NCPC. 

No entanto, assim como a frequente ocorrência da má-fé pelas partes no âmbito 
cível, há também um grande índice da má-fé na seara penal, ocorre que, o Código de 
Processo Penal não institui nenhuma previsão para a responsabilização por perdas e 
danos para aquele que litiga de má-fé, gerando consequentemente grande discussão 
doutrinária e jurisprudencial. Dessa forma, o objetivo principal da presente pesquisa é 
analisar doutrinas e jurisprudências, a fim de compreender e chegar a um consenso 
quanto à inaplicabilidade da litigância de má-fé no processo penal. 

 

2         MATERIAS E MÉTODOS 
 
Utilizou-se como metodologia de pesquisa no presente trabalho, a revisão 

bibliográfica sobre o tema da boa-fé processual, bem como a aplicação da litigância de 
má-fé no processo civil e o atual entendimento da mesma na esfera penal, reunindo e 
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comparando os diferentes dados encontrados nas fontes de consulta, tais como livros, 
entrevistas, jurisprudências, etc. 

 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
No setor processual penal, conforme disposto no artigo 3º do Código de Processo 

Penal, é admitido o emprego da analogia com o objetivo de suprir lacunas. Sucede-se 
que, buscando entender melhor a inaplicabilidade da litigância de má-fé no Processo 
Penal, surge o instituto da analogia in malam partem, que é a utilização de analogia em 
prejuízo do réu, pois incrimina condutas não abrangidas pelo texto legal, de modo que a 
situação fática não se encaixa, primariamente, em nenhum tipo incriminador. (NUCCI, 
2016). Portanto, verifica-se sua contrariedade ao princípio da legalidade, previsto no 
inciso XXXIX do artigo 5º da Constituição Federal que diz que não há crime sem lei 
anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. (GRECO, 2017). 

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o entendimento doutrinário supracitado, 
de modo que afirma a impossibilidade de impor multa por litigância de má-fé na seara 
penal justamente devido sua aplicação constituir analogia in malam partem, assim, a 
imposição de tal multa implicaria prejuízo ao acusado, haja vista a ausência de previsão 
específica no Processo Penal. Esta é a orientação da Corte Especial do STJ desde 2009, 
quando do julgamento da Ação Penal 477/PB, de relatoria da Ministra Eliana Calmon. 
Concomitantemente, há jurisprudência de outros julgados deste Tribunal no sentido de 
que, ainda que não seja viável a condenação por litigância de má-fé na esfera penal, é 
possível o reconhecimento do abuso de direito da parte. 

Ademais, ressalta-se a implicância da litigância de má-fé no Processo Penal por 
parte da acusação, onde condutas reveladas por dolo, fraude, simulação ou abuso de 
poder, praticadas por juízes, advogados, membros da Defensoria Pública ou do Ministério 
Público, em razão de sua atuação profissional e do princípio do contraditório e ampla 
defesa, não estão sujeitos à punição por falta de previsão legal, isso porque, presume-se 
que as autoridades são imparciais e que não cometem atos ilícitos. Contudo, para o órgão 
acusatório permite-se a analogia com o Processo Civil, porém, Nucci (2015) afirma que 
em quase três décadas de profissão, nunca viu decisão de qualquer Tribunal 
determinando a apuração da responsabilidade de autoridade judiciária por nítido abuso de 
poder, afirma ainda, caber à parte prejudicada agir. 

Em contrapartida, o deputado Rubens Pereira Junior, na data de 13 de fevereiro de 
2019, apresentou o Projeto de Lei nº 771/2019 que tramita na Câmara dos Deputados. 
Com o projeto pretende alterar o Código de Processo Penal, para prever a possibilidade 
de condenação por litigância de má-fé. Para tanto, como justificativa, menciona as 
jurisprudências do STJ quanto ao tema, e menciona ainda o Habeas Corpus 401.965/RJ, 
que firmou o entendimento de que não é possível condenar por litigância de má-fé no 
Processo Penal, justamente por não haver previsão legal expressa. 
 
4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após a análise bibliográfica acerca do tema, torna-se evidente que as discussões a 

respeito da inaplicabilidade da litigância de má-fé no Processo Penal giram em torno da 
analogia in malam partam e o prejuízo ao acusado. Ou seja, a falta de previsão legal no 
Código de Processo Penal é o principal ponto da inaplicabilidade de condenação e 
fixação de multa para tanto no âmbito penal. Sendo assim, constata-se a real 
necessidade de aperfeiçoamento do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 
(CPP). 

Observa-se que, “pelo princípio da reserva legal somente uma lei em sentido formal 
pode descrever e estabelecer pena para condutas criminosas”. (GONÇALVES, 2015, p. 
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60). Para isso faz-se necessária aprovação de projeto de lei pelo Congresso Nacional e 
ainda a sanção do Presidente da República. Nota-se que, quanto a essa determinação 
um passo já fora tomado tendo em vista que o deputado Rubens Pereira Junior 
apresentou o projeto de lei nº 771/2019 que tramita na Câmara dos Deputados. 

Por outro lado, discute-se que a aplicação da litigância de má-fé no Processo Penal 
estaria em desacordo com o que rege o princípio do contraditório e ampla defesa, isto 
porque as partes tem o direito de defesa, contudo, assim como o litigante de má-fé 
responde por seus atos no Processo Civil, no Processo Penal não deveria ser diferente. O 
intuito dessa aplicabilidade não é cercear direitos, mas impor limites para o justo e correto 
andamento do processo. 
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