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1. RESUMO 

 

O intuito do trabalho consiste em trazer certos aspectos históricos atualizados           

acerca do estudo das Inquisições europeias e mesclar com conceitos dos           

Sistemas Processuais Penais utilizados por diversos doutrinadores, fazendo uma         

comparação entre os fatos históricos e os doutrinários.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Há uma demanda acadêmica por atualizações nos estudos do que trata a história 

do direito processual penal, pretendo expor a influência da inquisição para o dito             

sistema inquisitivo estudado hoje em dia, até agora os estudos mostram uma visão             

diferenciada do que se conhece nessa influência histórica. A luz dos fatos tem             

relevância, e podem nos dar uma nova perspectiva do direito como conhecemos            

aumentando a gama de conhecimento trazido ao estudo do processo penal,           

principalmente por nos dar uma visão menos distorcida da inquisição ,sem           

defendê-la, porém devemos trazer o contexto da época para só assim termos a             

dimensão do que essa época foi.. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Trazer fontes mais próximas da história, e introduzi las ao direito processual            

penal contemporâneo, sem menosprezar as atuais doutrinas. Apenas demonstrar         

alguns fatos que dependem de fontes mais precisas e que hoje é possível afirmar              

com mais certeza do que se tratavam e mostram que o que se dizia se tratava de                 

mera confusão histórica. Quebrar paradigmas é parte essencial de qualquer ciência           

que tem como objetivo a constante evolução por parte do pensamento científico. Os             

padrões dogmáticos da ciência já foram regra por estudiosos que pensavam ter            

atingido o conhecimento pleno. Atualmente no direito, deve-se ter a necessidade de            

trazer outras fontes de fora do direito, como a histórica, para assim mesclar com o               

que se sabe atualmente, gerando assim um debate e quem sabe ,trazendo novos             

paradigmas e evoluindo o conhecimento dentro e fora da academia. Todo           

 



   

conhecimento deve ser difundido, e pelo que se estuda dentro do processo penal, a              

impressão que se tem quando se estuda ele, é que tais conhecimentos difundidos e              

atualizados não chegaram a ser debatidos por nenhuma doutrina, ao menos não as             

fontes mais utilizadas na academia, assim sendo o principal intuito deste trabalho é             

gerar hipóteses de estudo para o processo penal brasileiro e tentar reverberar o             

tema para o conteúdo aplicado em sala de aula, gerar também o debate e discutir o                

quanto podemos aprender sobre o ontem para evoluir o conhecimento de hoje.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia foi a pesquisa bibliográfica, principalmente com artigos científicos          

da área do direito processual penal que compartilham do mesmo tema descrito            

neste trabalho, além de fontes históricas de livros e artigos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento se deu por pesquisas na área do direito processual penal,            

principalmente com artigos científicos da área do direito processual penal que           

compartilham do mesmo tema descrito neste trabalho, além de fontes históricas de            

livros, artigos e simpósios. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Normalmente demonstrada como uma instituição maléfica, terrível       
e.assassina que não via problemas em ferir pessoas das maneiras mais cruéis. Se             
esta descrição por um acaso lhe traz a mente a inquisição, isso tem uma razão de                
ser. Esse pensamento esteve por muito tempo no imaginário de todos quando            
trata-se do assunto da Inquisição, porém o que pouco se diz é que esses sao               
pensamentos deveras ultrapassado, pensamento tido como verdade até hoje         
diga-se de passagem por muitos, dentro e fora do mundo acadêmico. Fato é que              
esses pensamentos há muito caíram por terra, fontes mais próximas da história            
revelam diferentes perspectivas da visão inquisitorial, principalmente após pesquisas         
referentes ao tema feitas nos anos 90, que mostraram por exemplo que a             
quantidade de pessoas mortas pela inquisição não eram tão grande como se            
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pensava, pondo em perspectiva a quantidade, Agostino Borromeu, um importante          
historiador sobre o tema no Simpósio internacional sobre a inquisição diz : “Na             
Espanha, de 1540 a 1700, foram celebrados 44.674 juízos por tribunais inquisidores            
e foram mortas quase 2% (para precisão, 1,8%) das pessoas julgadas; outros 1,7%             
foram condenados em contumácia, ou seja, não foram justiçados pessoalmente,          
mas em lugar delas foram queimados ou enforcados fantoches.”. A inquisição não            
deixa de ser algo ruim, e seus crimes não serão menosprezados, porém a de se               
admitir o quanto de fantasiosa foi a história da inquisição.  
A Inquisição não é um tema singular, pois diferente do que se pensa, existiu entre o                
século X e XII a inquisição medieval, a partir da ocupação moura na península              
ibérica no século XIV e ganhando mais força no século XVI após a reforma luterana               
calvinista, houve a inquisição moderna. Muito se confunde achando que só existiu            
uma inquisição na história, além do mais as inquisições modernas que nasceram no             
período da invasão islâmica pela itália, espanha e portugal pela península ibérica.            
Em linhas gerais a inquisição medieval foi uma organização pouco estruturada,           
fazendo o serviço delegado pelo Papa, nesta inquisição medieval, ainda não haviam            
tribunais, nem o tão famoso santo ofício que existiu somente na inquisição do             
período moderno. O trabalho da inquisição medieval era basicamente achar e dar            
fim a organizações e seitas religiosas que faziam o papel de rivalizar com a igreja               
católica. A principal delas foram os Cátaros. 
Na inquisição moderna (que matou mais do que a medieval), o papel do medo, do               
apocalipse e do demônio é um dos grandes motivadores da Inquisição, que tinham             
como, os ditos satanistas, e os hereges, assim como também os judeus que haviam              
sido convertidos chamados de cristãos novos. Apesar de terem sido convertidos,           
muitos carregavam os costumes tradicionais de gerações anteriores, que sofreram          
denúncias por parte da população local que então chamavam a atenção da            
inquisição que prontamente investigava todo tipo de denúncia que fosse contra os            
cristianismo. 
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